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Sarrera

SARRERA

Txosten honen idazketan Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiaren lantalde teknikoak parte
hartu du, alegia Eider Alkortak, José A. Oleagak, Xabier Aierdik eta Gorka Morenok. Txostenaren
edizioaz Taide Arteta arduratu da; Antonio Gómezek oinarri dokumental eta bibliografikoa eskaini du,
eta Agurtzane Egia koordinazioaren eta laguntza logistikoaren alorrean aritu da.

Bestalde, Cristina Lavíak, Julen Aragurenek eta Ekain Larrinagak ohar, iradokizun, iruzkin eta
ekarpen lagungarriak eskaini dituzte.

Txosten hau ontzean helburu hauek bete nahi izan ditugu:

1.- Euskadiko gizarteak atzerriko immigrazioaren gainean dituen jarrera, uste, iritzi, balio eta
abarren ikuspegi orokor bat aurkeztea, immigrazioarekiko jarrera ireki edo toleranteagoak edo itxi eta
uzkurragoak ezberdintzen dituzten eta ahalmen aurresalea dutelako baliagarriak diren aldagai
soziodemografikoak nabarmenduz.

2.- Euskadiko herritarrek immigrazioaren gainean dituzten jarrerak, balioak eta usteak Espainiako
herritarrenekin alderatzea, hurbilen dugun ingurunea izaki erreferentzia-puntu baliagarria den heinean,
antzekotasunak ezberdintasunak baino gehiago direla azpimarratuz, hau da, immigrazioarekiko gure
jarrerak ez direla inguruko beste talde batzuek dituztenez bestelakoak.

Euskadiko herritar-multzoetan portaerazko diferentzia esanguratsuak ezar ditzakegun arren,
diferentzia baino antzekotasun gehiago dago: aldagai soziodemografikoek hauteman ditugun
diferentzietako batzuk baino ez dituzte azaltzen, eta horiek, gainera, gehiago oinarritzen dira
ezberdintasun indibidualetan talde-mailakoetan baino. Oro har, Euskadiko herritar gehienak
anbibalenteak dira (diskurtso kontraesankorrak ditugu), eta multzoen artean ematen diren diferentziek
ez dituzte portaera polarizatuak islatzen, alde horiek ñabardurazkoak edo intentsitate-mailakoak
direlarik. Hori da taxutu dugun eta txostenaren hirugarren atalean zehatz-mehatz azalduko dugun
Tolerantzia Indizearen analisitik ondorioztatzen dena.

Euskadiko herritarren tipologia bat eratzea, zenbait multzoren artean hauteman ditugun diferentzia
estatistikoki esanguratsuak jasoko dituena; era berean nabarmendu nahi dugu, ordea, multzoek
Tolerantzia Indizean duten kokaguneari erreparatuz ikus daitekeenez, diferentzia horiek intentsitate-
mailakoak direla, eta horregatik ezin dela multzo muturreko, kontrajarri edo polarizatuak daudenik
esan. Ateratako tipo gehien-gehienak anbibalentziaren eremuan kokaturik daude, tolerantziaren eta
xenofobiaren artean muturreko jarrerak saihestuz.
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Metodologia

METODOLOGIA

2007 Barometroa Euskadiko herritarrek immigrazioaren inguruan dituzten jarrera, uste eta
pertzepzioei buruzko txosten bat da, diseinu metodologiko kuantitatibo bat baliatuz egina. 

Erabilitako teknika galdesorta erdiegituratua izan da (txosten honen bukaeran jasoa), eta inkestatuei
eskura eman zaie.

Guztira 1.200 inkesta egin dira, 400na lurralde historiko bakoitzean, hau da Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan. Horrela, %95eko konfiantza-maila estatistikoaz (sigma=1,96), kasurik okerrenean ere lagin
osorako +/-%2,83ko eta lurralde bakoitzerako +/-%4,9ko gehieneko laginketa-erroreaz lan egitea
bermatu dugu. 

Elkarrizketa egiteko etxea eta pertsona aukeratze aldera, guztira 60 laginketa-puntu erabili ditugu,
60 sekzio geruzaturi dagozkienak, Eustaten 2005eko Etxebizitzaren Direktoriotik hautatutako sekzioen
tipologiari jarraiki.

Txosten honen helburuetako bat Immigrazioarekiko Tolerantzia Indize bat sortzea zen,
barometroaren item bakoitzak eskaintzen digun informazioa osatu ahal izateko. Gure asmoa zen
Euskadiko herritarrek atzerriko immigrazioaren inguruan ageri duten tolerantzia-maila neurtuko lukeen
eta datozen urteetan joeren analisi bakunak egitea ahalbidetuko ligukeen termometro moduko bat
sortzea.

Horrenbestez, inkestatutako pertsonek adierazle gisa jokatzen duten 40 aldagairen gainean
emandako erantzunak oinarri harturik, indize hori taxutzeari ekin diogu. Hainbeste aldagai erabili
baditugu, guztiek ere Euskadiko herritarrek atzerriko immigrazioaren inguruan dituzten jarrera, balio
eta usteei buruzko informazioa biltzen dutelako da. 40 aldagai horiek 10 alorretan multzokatu ditugu.
Indizea ulerterraza izan dadin, 40 aldagaiok 10 alorretan bildu eta haztatu egin ditugu, alor bakoitza 0
eta 10 puntu bitarteko eskala batean sartzeko, eta horien batukariaz aipatu indizea eratzea erabaki
dugu, modu horretara indizea 0 eta 100 puntu bitarteko eskala batean mugi dadin.

Diseinua xumea da: lehenik eta behin, arlo-kopurua zehazteko eta item bakoitza arlo bakoitzari
esleitzeko ardura ikerketa-taldeari atxiki diogulako, ezkutuko dimentsioak hautemateko osagai
nagusien faktore-analisi bat egin beharrean; bigarrenik, erabaki dugulako indizea 10 arloetako balioen
batura aritmetikoa izango zela, aldagai anitzeko teknikaren bat, esaterako erregresio anizkoitzeko
analisia, erabili beharrean. Horrela jokatzeko arrazoia eraikitzen eta ulertzen erraza izango den diseinu
batekin lan egitea da, tankera horretako neurgailuen sorreran eskarmentu urria duten pertsonei begira.

Gure irudipena da indizeak ongi funtzionatzen duela, ikusiko dugun moduan burutu ditugun
gainerako analisiekiko koherentea delako. Edonola ere, komeni da pixka itxarotea datozen urteotan
nola funtzionatzen duen ikusteko eta immigrazioaren fenomenoaren zeharkako analisiari buruz ez ezik
luzetarako ikerketari buruz ere informazio fidagarria eskaintzen digun egiaztatzeko.

Arlo bakoitzerako aldagaien esleipena eta egin ditugun haztapenak hauek dira:

• KOPURUA: Etorkin-kopurua, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria: 
- p4: kodifikazioa 0 (gehiegi) eta 3 (ez dira nahikoa) bitarte,
- p6: kodifikazioa 0 (gehiegi) eta 3 (ez dira nahikoa) bitarte eta
- p5: kodifikazioa 0 (%31tik gora), 1 (%21-30), 2 (%11-20), 3 (%6-15) eta 4 (%0-5)

• ARAZOA: Immigrazioaren Pertzepzioa Arazo gisa, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria:
- p1: kodifikazioa 0 (arazoa 1. aukera gisa) eta 3 (ez da aipatzen) bitarte,
- p3: kodifikazioa 0 (arazoa 1. aukera gisa) eta 4 (ez da aipatzen) bitarte eta 
- p19: kodifikazioa 0 (arazoa 1. aukera gisa) eta 3 (ez da aipatzen) bitarte
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• EKONOM: Eragina Ekonomian, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria:
- p7a: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,25 (erabat kontra) bitarte,
- 2p7b: kodifikazioa 0 (erabat kontra), 0,5, 1,25, 2 eta 2,25 (erabat ados) bitarte,
- 2p7c: kodifikazioa 0 (erabat kontra), 0,5, 1,25, 2 eta 2,25 (erabat ados) bitarte,
- 2p7g: kodifikazioa 0 (erabat kontra), 0,5, 1,25, 2 eta 2,25 (erabat ados) bitarte

• EUSKGIZARTE: Eragina Euskadiko Gizartean, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria:
- p18a: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,25 (erabat kontra) bitarte,
- p18b: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,25 (erabat kontra) bitarte,
- p18c: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,25 (erabat kontra) bitarte,
- p18d: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,25 (erabat kontra) bitarte

• ERAGINA: Eragin Orokorra, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria: 
- p23: kodifikazioa 0 (negatiboa) eta 10 (positiboa) bitarte

• BIZIKIDETZA: Bizikidetza Ereduak, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria:
- p13c: kodifikazioa 0 (erabat kontra), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1 (erabat ados) bitarte,
- p13j: kodifikazioa 0 (erabat kontra), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1 (erabat ados) bitarte,
- p13b: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1 (erabat kontra) bitarte,
- p13d: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1 (erabat kontra) bitarte,
- p13i: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1 (erabat kontra) bitarte,
- p13k: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1 (erabat kontra) bitarte,
- p13a: kodifikazioa 0 (erabat kontra), 0,5, 1, 1,5 eta 2 (erabat ados) bitarte,
- p13h: kodifikazioa 0 (erabat kontra), 0,5, 1, 1,5 eta 2 (erabat ados) bitarte

• ESTEREOT: Estereotipoak, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria:
- p7f: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,5 (erabat kontra) bitarte,
- p13e: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,5 (erabat kontra) bitarte,
- p13f: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,5 (erabat kontra) bitarte,
- p13g: kodifikazioa 0 (erabat kontra), 0,5, 1,25, 2 eta 2,5 (erabat ados) bitarte

• ESKUBIDEAK: Eskubideak eta Zerbitzuak Eskura izatea, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria: 
- p11a: kodifikazioa 0 (inork ez), 1 (erregularizatuek) eta 2 (guztiek),
- p11b: kodifikazioa 0 (inork ez), 1 (erregularizatuek) eta 2 (guztiek), 
- p11c: kodifikazioa 0 (inork ez), 0,5 (erregularizatuek) eta 1 (guztiek)
- p11d: kodifikazioa 0 (inork ez), 0,5 (erregularizatuek) eta 1 (guztiek), 
- p11e: kodifikazioa 0 (inork ez), 0,5 (erregularizatuek) eta 1 (guztiek), 
- p11f: kodifikazioa 0 (inork ez), 0,5 (erregularizatuek) eta 1 (guztiek), 
- p11g: kodifikazioa 0 (inork ez), 0,5 (erregularizatuek) eta 1 (guztiek),
- p12a: kodifikazioa 0 (inork ez), 0,5 (erregularizatuek) eta 1 (guztiek) 

• HARREMANA: Harreman Esparruak, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria:
- p15: kodifikazioa 0 (bestelako pertsonarik ez), 3 (bestelako batzuk) eta 6 (bestelako asko)
- p21: kodifikazioa 0 (inoiz ez), 1 (batzuetan), 2 (sarritan), 3 (oso sarritan) eta 4 (etengabe) 

• POLITIKA: Immigrazio Politika, 0tik 10erako eskala, aldagai hauen batukaria:
- p7d: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,5 (erabat kontra) bitarte, 
- p7e: kodifikazioa 0 (erabat ados), 0,5, 1,25, 2 eta 2,5 (erabat kontra) bitarte, 
- p8: kodifikazioa 0 (erabat debekatu), 2,5 eta 5 (oztoporik ez) bitarte

Inkestatutako pertsonek 40 galderari emandako erantzunez osatutako indize batekin lan egitean,
eragozpen erantsi batekin topo egin dugu: inkestatuek galdera gehienei erantzun dieten arren, oso
ohikoa da 40 galderetako bakarren bati baliozko erantzuna emateko gai ez izana, eta horrek
Tolerantzia Indizean azken puntuazioa kalkulatu ahal izatea eragozten zigun. 
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Metodologia

Ondorioz, faltako balioen inputaziorako sistema fidagarri bat ezarri beharrean izan gara. Aldagai
nominalen faltako balioen inputazio-prozesuaren berri izan nahi duten pertsonentzat, azalpen labur bat
paratu dugu Eranskinean.
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Euskadiko herritarrak eta immigrazioa

1. EUSKADIKO HERRITARRAK ETA IMMIGRAZIOA

1.1. Immigranteen etorrera

1.1.1. Immigranteen kopuruak

2005 eta 2007 bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatutako atzerriko biztanleen kopurua
nabarmen hazi da. 2005ean, Euskal Autonomia Erkidegoan 72.894 etorkin bizi ziren, eta 2007eko
urtarrilaren 1ean, erroldatutako atzerritarrak 98.524 ziren; beraz, kopurua %34 igo da (ikus 1. taula). 

Lurralde historikoei erreparatuz, Bizkaia da orain ere erroldatutako atzerritar gehien dituen
herrialdea, zehazki 50.092 pertsona (%50,8); Gipuzkoan eta Araban erroldatutako atzerritarrak 29.040
(%29,4) eta 19.392 (%19,7) dira, hurrenez hurren. Nolanahi ere, etorkinen portzentajerik handiena
Arabak du: %6,3. Bizkaian %4,4 dira, eta portzentajerik txikieneko lurraldea Gipuzkoa da: %4,2.

1. taula. Atzerritar biztanleria Espainian eta EAEn sexuaren eta lurralde historikoen arabera. 2005-2007

Iturria: INE eta egileek landua

Atzerritar jatorriko biztanleriaren ekarpen demografikoak erabakigarria izaten jarraitzen du. 1998tik
2007ra, bertan jaiotako biztanleen kopurua jaitsi egin da, azken urte horretan 40.422 gutxiago dira,
baina, aldi berean, 42.488 biztanle gehiago daude Euskal Autonomia Erkidegoan. Igoera hori atzerriko
herritartasuna duten 82.910 pertsonen etorrerari esker eman da. Etorkinen hazkundea guztizko
biztanlerian duten gero eta pisu handiagoan islatzen da. 2. taulan ikus daitekeenez, 2007an atzerritar
biztanleen portzentajea %4,6koa zen EAEn eta %9,9koa Espainian.

2. taula. Bertan jaiotako eta atzerritar jatorriko biztanleriaren bilakaera (EAE) eta atzerritarren portzentajeak EAEn
eta Espainian. 1998-2007

Iturria: INE eta egileek landua

2005 2007
Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak

K K % K % K K % K %

Espainia 3.730.610 1.992.034 53,4 1.738.576 46,6 4.519.554 2.395.685 53,0 2.123.869 47,0
EAE 72.894 37.383 51,3 35.511 48,7 98.524 49.816 50,6 48.708 49,4
Araba 15.141 8.316 54,9 6.825 45,1 19.392 10.498 54,1 8.894 45,9
Gipuzkoa 21.536 11.092 51,5 10.444 48,5 29.040 14.913 51,3 14.127 48,7
Bizkaia 36.217 17.975 49,6 18.242 50,4 50.092 24.405 48,7 25.687 51,3

1998 1999 2000 2001 2002

EAEko biztanleria 2.098.628 2.100.441 2.098.596 2.101.478 2.108.281
Bertan jaiotako biztanleria 2.083.430 2.083.648 2.077.456 2.074.040 2.069.873
Atzerritar biztanleria 15.198 16.793 21.140 27.438 38.408
Atzerritarren % EAEn 0,72 0,8 1,01 1,31 1,82
Atzerritarren % Espainian 1,6 1,86 2,28 3,33 4,73

2003 2004 2005 2006 2007

EAEko biztanleria 2.112.204 2.115.279 2.124.846 2.133.684 2.141.860
Bertan jaiotako biztanleria 2.062.973 2.056.113 2.051.952 2.048.142 2.043.336
Atzerritar biztanleria 49.231 59.166 72.894 85.542 98.524
Atzerritarren % EAEn 2,33 2,8 3,43 4,0 4,6
Atzerritarren % Espainian 6,24 7,02 8,46 9,2 9,9
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Atzerritarren jatorriari dagokionez:

• Latinoamerikako herritarrak EAEko atzerritar biztanleriaren ia %50 dira. 
• Ipar Amerikatik –Kanada eta AEBak– datozenen kopurua iraunkorra da, %1 ingurukoa. 
• Afrikarrak atzerritarren guztizkoaren %7 dira, eta asiarrak %5.
• Europar jatorriko biztanleria EAEko atzerritar biztanleriaren ia %29 da. 
• 2007ko urtarrilaren 1etik, alegia errumaniarrak eta bulgariarrak Europar Erkidegoan sartu

zirenetik, estatu kideetako europarren pisua gero eta handiagoa da, eta erkidegoz kanpoko
europarrena, berriz, EAEko atzerritar biztanleriaren %2,9ra murriztu da. 

3. taula. Atzerritar jatorriko biztanleria EAEn herritartasun-eremuen arabera (2007)

Iturria: INE eta egileek landua

Gaingiroki, eta lurralde historikoei begira, europarren pisuak oso nabarmena izaten jarraitzen du
Gipuzkoan (guztizkoaren %37,3). Araban esanguratsua da afrikarren pisua (%27,6), magrebtar
populazioari esker; izan ere, atzerritarren guztizkoaren %22,4 dira, EAEko batez bestekoa (%11,8) ia
biderkatuz. Bizkaian, latinoamerikarrak atzerritar jatorriko biztanleen erdiak baino gehiago dira,
zehazki %54,3. 

Kopuruari dagokionez, europar eta latinoamerikarren artean gorabeherak antzeman diren bezala,
asiarrak (guztizkoaren %5 inguru) eta afrikarrak (%17,1) bere horretan mantendu dira.

Nazionalitateei erreparatuz, hamar nagusien artean Latinoamerikako bost (Kolonbia, Ekuador,
Bolivia, Brasil eta Argentina) ageri dira, Magreb aldeko bi (Maroko eta Algeria), Europar Erkidegoko bi
(Portugal eta Errumania) eta Asiako bat (Txina) (4. taula). 

EAE Araba Gipuzkoa Bizkaia
K % K % K % K %

EB 27 handitzea 9.484 9,6 1.287 6,6 2.309 8,0 5.888 11,8
EB 25 handitzea 913 0,9 164 0,8 426 1,5 323 0,6
EB 15 15.120 15,3 2.929 15,1 6.905 23,8 5.286 10,6
EB guztira 25.517 25,9 4.380 22,6 9.640 33,2 11.497 23,0
Europaren gainerakoa 2.824 2,9 709 3,7 1.196 4,1 919 1,8
Europa guztira 28.341 28,8 5.089 26,2 10.836 37,3 12.416 24,8
Magreb 11.623 11,8 4.350 22,4 3.161 10,9 4.112 8,2
Afrikaren gainerakoa 5.199 5,3 998 5,1 773 2,7 3.428 6,8
Afrika guztira 16.822 17,1 5.348 27,6 3.934 13,5 7.540 15,1
AEBak eta Kanada 766 0,8 73 0,4 267 0,9 426 0,9
Latinoamerika 47.558 48,3 7.814 40,3 12.561 43,3 27.183 54,3
Amerika guztira 48.324 49,0 7.887 40,7 12.828 44,2 27.609 55,1
Txina 2.810 2,9 544 2,8 536 1,8 1.730 3,5
Asiaren gainerakoa 2.119 2,2 514 2,7 865 3,0 740 1,5
Asia guztira 4.929 5,0 1.058 5,5 1.401 4,8 2.470 4,9
Ozeania 93 0,1 1 0,0 40 0,1 52 0,1
Herrigabeak 15 0,0 9 0,0 1 0,0 5 0,0
Guztira 98.524 100,0 19.392 100,0 29.040 100,0 50.092 100,0
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4. taula. Gaur egungo hamar nazionalitate nagusien bilakaera EAEn. 2003-2007.

Iturria: INE eta egileek landua

5. taula. Erregularizazio-indizea. EAE. 1998-2007

Iturria: INE eta egileek landua

1.1.2. Etorkinen presentziari buruzko pertzepzioa: kopurua

Atzerritar jatorriko biztanleriaren deskribapen txiki hau aintzat hartuta, lehen galderari erantzunez
Euskadiko biztanleriaren %79,9k adierazi du atzerritarren kopurua gehiegizkoa edo dezente handia
dela: %35,3rentzat gehiegi dira, eta %44,6rentzat dezente.

Are gehiago, Euskadin bizi diren ehun pertsonatik zenbat diren atzerritar galdetuta, Euskadiko
herritarrek adierazi dute Euskadin bizi diren sei pertsonatik bat (%17,89) atzerritarra dela. Pertzepzio
hori ez dator bat egiazko datuekin; izan ere, 2007ko urtarrilaren 1ean, Euskadiko biztanleriaren %4,6
baizik ez zen jatorriz atzerrikoa. Beraz, gure iritziz etorkinen kopuruari buruzko uste hori benetan
neurriz gainekoa da. Ikuspegik 2004an egindako ikerlanean, Euskadiko herritarrek adierazi zuten
bertako biztanleen %11,1 zirela jatorriz atzerrikoak, eta, egiaz, atzerritarren proportzioa %2,33koa zen
orduan. Atzerritar jatorriko biztanle-kopuruaren neurriz gaineko pertzepzio horrek immigrazioak gure
gizartean hartu duen garrantziaz eta sozialki atxikitzen zaion gehiegizko pisuaz ohartarazten gaitu.

2003 2004 2005 2006 2007
K % K % K % K % K %

Nagusiak 32.274 65,6 38.628 65,3 47.778 65,5 56.562 66,1 65.991 67
Gainerakoak 16.957 34,4 20.538 34,7 25.116 34,5 28.980 33,9 32.533 33
Guztira 49.231 100 59.166 100 72.894 100 85.542 100 98.524 100

2007ko nazionalitate nagusien lekua urte bakoitzean
K Lekua K Lekua K Lekua K Lekua K Lekua

Kolonbia 8.473 1 9.044 1 10.208 1 11.086 1 11.630 1
Bolivia 428 24 1.505 11 3.484 6 6.016 6 9.568 2
Errumania 1.545 8 2.652 5 4.253 5 6.265 5 8.715 3
Maroko 4.481 4 5.505 3 6.754 3 7.582 3 8.627 4
Portugal 4.485 3 4.607 4 5.307 4 6.265 4 7.437 5
Ekuador 4.862 2 7.038 2 7.620 2 7.740 2 7.436 6
Brasil 2.114 5 2.269 7 3.047 7 3.790 7 4.320 7
Argentina 1.780 6 2.329 6 2.816 8 2.973 8 2.916 8
Txina 1.340 11 1.558 10 2.119 10 2.530 10 2.810 9
Algeria 1.480 9 1.936 8 2.170 9 2.315 9 2.532 10

Erroldatuak Erregularizatuak Erregularizazio-tasa

1998 15.198 15.647 1,03
1999 16.794 16.995 1,01
2000 21.140 18.622 0,88
2001 27.438 18.822 0,69
2002 38.408 19.515 0,51
2003 49.231 24.201 0,49
2004 59.166 28.600 0,48
2005 72.767 37.150 0,51
2006 85.542 57.395 0,67
2007 98.524 64.228 0,65
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1. grafikoa. Euskadiko biztanleriaren banaketa atzerriko etorkinen kopuruari buruzko pertzepzioaren arabera (%)

Iturria: Egileek landua

2. grafikoa. Atzerritar populazioaren kopuruari buruzko pertzepzioa eta erroldatuta dauden atzerritarren egiazko
kopurua (%)

Iturria: INE eta egileek landua

Jarraian, galdera bera egin genuen, alegia beraien iritziz EAEn bizi ziren atzerriko pertsonak asko
ziren ala ez, baina atzerritar jatorriko biztanleriaren portzentajea (%4,6) adieraziz. Kasu horretan,
gehiegi edo dezente direla uste zutenen kopurua %79,9tik %59ra jaitsi zen.  Jaitsiera horretan, gehiegi
direla uste zutenen kopuruak nabarmen egiten du behera, %35etik %13ra, eta, aldi berean, gora egiten
du gutxi direla uste zutenenak, %12tik %32ra.

3. grafikoa. Atzerriko etorkinen kopuruari buruzko pertzepzioa, behin erroldatuen datu ofiziala emanda (%)

Iturria: Egileek landua
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Alabaina, oro har, eta egoera ezberdinetan galdera berari emandako erantzunetan aipatu jaitsiera
eman arren, nabarmena da Euskadiko biztanleriak atzerriko etorkinen kopuruari buruzko neurriz
gaineko pertzepzioa duela, 2004an egiaztatu eta 2007an mantendu dena.

Hiru galderari (galdesortako p4, p5 eta p6 itemak) emandako erantzunekin atzerriko etorkinen
Kopuruari buruzko Pertzepzioaren Indizea taxutu dugu, 0 puntutik 10erako eskala batean: iritzi
alarmistarena edo pertzepzio neurriz gainekoena dutenak 0 punturantz lerratuko dira, eta ikuspegi
zuzen edo ez hain kezkatia ageri dutenak 10 punturantz. 

Auziaren muinera itzuliz, diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu euskaldunen
artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, etorkinen kopuruari buruzko
pertzepzioaren bidez jarrera toleranteagoa (eskalan puntuazio altuagoa) ageri duten pertsonen profila
honakoa da:

• Estatus sozioekonomiko altuko pertsonak (batez beste 5,69 puntu).
• Beren etxeetan hilean 1.800-3.000 €-ko (5,15 puntu) edo 3.000 €-tik gorako (5,28) diru-sarrera

garbiak dituzten pertsonak.
• Ideologikoki ezkerrekoak (5,10 puntu), zentro-ezkerrekoak (4,61) edo zentrokoak (4,45) diren

pertsonak.
• Unibertsitate-ikasketa ertainak (5,09 puntu) edo goi-mailakoak (5,25) egin dituzten pertsonak.
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (4,93 puntu).
• Pertsona landunak, soldatapekoak zein autonomoak (4,83 puntu).
• Pertsona agnostiko, ateo edo epelak (4,82 puntu) edo mezetara joaten ez diren katolikoak (4,51).
• Gizonezkoak (4,71 puntu).
• Euskal eta espainiar nazionalismoaren artean beren burua definitzen ez duten pertsonak (epelak,

4,72 puntu).
• Pertsona euskaradunak (4,69 puntu).
• 30 eta 44 urte arteko pertsonak (4,66 puntu) edo 45 eta 64 urte artekoak (4,65).

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
immigrazioaren neurriz gaineko pertzepzioa dutenena. Hauek dira:

• Euskara menderatzen ez duten pertsonak (batez beste 4,27 puntu).
• Emakumezkoak (4,21 puntu).
• Mezetara joaten diren katolikoak (4,10 puntu).
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik ez dauden (4,06 puntu) edo axolagabe ageri

diren (4,40) pertsonak.
• Beren burua espainiar nazionalistatzat jotzen duten pertsonak (4,03 puntu).
• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (3,98 puntu).
• Jardun nagusia etxeaz arduratzea duten pertsonak (3,96 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (3,92 puntu).
• Ikasketarik ez duten edo lehen mailako/OHOko ikasketa bukatugabeak dituzten pertsonak (3,73

puntu).
• Ideologikoki eskuinekoak diren pertsonak (3,68 puntu).
• Estatus sozioekonomiko baxuko pertsonak (3,63 puntu).

1.1.3. Etorkinen presentziari buruzko pertzepzioa arazo gisa

Euskal populazioari galdetu diogu, bat-batean eta inolako zerrendarik eman gabe, zeintzuk diren
gaur egun Euskadin hiru arazo nagusiak, eta emaitzak hauek dira: %51k etxebizitza aipatu du, %46,8k
langabezia eta %45,8k ETA. Kopuru horren aldean, herritarren %15ek bakarrik aipatu du immigrazioa
Euskadiko arazo nagusienetako bat bezala, herritarren segurtasunik eza (%15) edo drogak (%13,6)
bezalako arazoen antzeko portzentajeez. Beraz, esan liteke Euskadiko herritarrek ez dutela immigrazioa
arazo moduan bizi; areago, %4,3k soilik aipatzen du bat-batean arazo edo aukera nagusi gisa.
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4. grafikoa. Euskadiren arazoak (bat-bateko erantzuna) (%)

Iturria: Egileek landua

Jarraian, hamabi arazoko zerrenda bat eman eta hiru aukera ditzaten eskatzean, immigrazioa
Euskadiko gizartearen %12k aipatu du, eta arazoaren garrantzi erlatiboak behera egiten du eta
gainerako arazoenak gora, 4. eta 5. grafikoak alderatuta ikus dezakegunez. Lehen aukera gisa,
immigrazioa %2,3k bakarrik aipatu du, eta %20k baino gehiagok etxebizitza (%21), langabezia
(%21,9) edo ETA (%23,9).

5. grafikoa. Euskadiren arazoak (iradokia) (%)

Iturria: Egileek landua

Immigrazioari buruzko pertzepzio arazotsuaren atalarekin amaitzeko, bat-batean galdetu diegu
zein arazok eragiten dien gehien pertsonalki. Bat-bateko erantzunetik iradokitakora immigrazioaren
pertzepzioa arazo gisa jaitsi den moduan, areago jaitsi da arazo pertsonala den ala ez galdetzean. 

Izan ere, bat-bateko erantzunetan, immigrazioa Euskadiko bizilagunen %0,8rentzat soilik da arazo.
Hiru erantzunetako aipamen guztiei erreparatuz gero, inkestatuen %4,2k bakarrik dio immigrazioa
arazo pertsonaltzat dutenik, eta aipamen gehien izan dituen arazoa, herenek (%38,6) adierazia,
etxebizitzarena da.
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6. grafikoa. Arazo pertsonalak eta Euskadirenak (laburpena) (%)

Iturria: Egileek landua

Hiru galderari (galdesortako p1, p3 eta p19 itemak) emandako erantzunekin, halaber, atzerriko
immigrazioaren arazo gisako pertzepzioaren indize bat taxutu dugu, 0 puntutik 10erako eskala batean:
immigrazioa batik bat auzi arazotsu gisa ikusten dutenak 0 punturantz lerratuko dira, eta ikuspegi ez
hain arazotsua ageri dutenak, berriz, 10 punturantz. Indize honen lanketari buruzko informazio
gehiago nahi izanez gero, metodologiaren kapituluari errepara biezaio irakurleak.

Ikerketa-eremu honetan ere Euskadiko herritarren multzo ezberdinetan diferentzia estatistikoki
esanguratsurik hauteman dugu, baina aldagai bakar baten arabera: adina. Horrenbestez, beren
iritziaren bidez immigrazioa arazo gisa ikusteari buruz jarrera toleranteagoa ageri duten pertsonen
profila honakoa da:

• 30 eta 44 urte arteko pertsonak (batez beste 8,50 puntu).

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
immigrazioaren ikuspegi arazotsua dutenena. Hauek dira:

• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (batez beste 7,96 puntu).

1.2. Harrera-gizartearen gaineko hautemandako eragina

Atal honetan, atzerritar jatorriko biztanleriaren hazkundeak harrera-gizarteetan izan lezakeen
eragina, positiboa nahiz negatiboa, aztertuko dugu, alderdi jakin batzuei erreparatuz. Dimentsio hauen
gaineko eraginari buruz galdetu diegu inkestatuei: ekonomia eta euskal gizartea (identitatea).

1.2.1. Ekonomiaren gainean

Oro har, esan liteke inkestatutako pertsona gehienek immigrazioak ekonomiari dakarkion onura
aitortzen dutela. Hala ere, gizartearen jarrera positibo horrek behera egin du, 2007ko galdesortaren
emaitzak 2004ekin alderatzean egiazta daitekeenez. Euskadiko bizilagunen %57k uste dute etorkinek
ekonomiak hobeto funtziona dezan eragiten duela, bertako biztanleek nahi ez dituzten lanpostuak
betetzean (2004an, portzentajea %63koa zen). Ildo beretik, %72 ados daude bizitzera eta lan egitera
datozen pertsonei esker bertakoekin betetzen ez diren lanpostuak betetzen direla (2004an %80). 

Beraz, ekonomian oro har duen eraginari dagokionez, Euskadiko herritar gehienek begi onez
ikusten dute atzerritar langileen etorrera. Alabaina, immigrazioaren onurak ez direla harrera-gizartean
modu berean banatzen ere hautematen da, eta kalte gehiago egiten diela biztanleriaren sektore
ahulenei aberatsenei baino (%65 ados eta %12 kontra). Item horrekin ados zeudenen portzentajea
2004arekiko aldatu ez bada ere, ados ez zeudenen portzentajea %10 jaitsi da.
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Azkenik, bizitzera eta lan egitera datozen pertsonen ondorioz soldatak oro har jaisten ote diren
galdetu zaie inkestatuei. Aurreko itema bezala, honakoa ere atzerriko immigrazioak harrera-gizartearen
maila urrakorrenetan –behartsuak eta langileak– duen eragina aztertzeko erabili da. Kasu honetan,
baina, erantzunetan polarizazioa nabari da, baieztapen horren aldeko erantzuna nagusi bada ere: %44
ados eta %39 kontra. 2004koekin alderatuta, datuak nabarmen aldatu dira. Orduan ere erantzuna
polarizatua zen arren, ados ez zeuden pertsonen portzentajea ados zeudenena baino handiagoa zen
(%47 eta %40, hurrenez hurren).

7. grafikoa. Atzerriko immigrazioaren eragin ekonomikoa Euskadin (%)

Iturria: Egileek landua

Laburbilduz, Euskadiko gizarteak onartzen du atzerritarrei esker ekonomiak oro har hobeto
funtzionatzen duela eta bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak betetzen direla, baina, ordainetan,
soldatak apalarazten dituzte eta gizartearen sektore ahulenak kaltetzen.

Lau galdera hauei (galdesortako p7a, p7b, p7c eta p7g itemak) emandako erantzunekin atzerriko
immigrazioak ekonomian duen eraginari buruzko pertzepzioaren indize bat taxutu dugu, 0 puntutik
10erako eskala batean: immigrazioak ekonomian duen eraginari buruz jarrera negatiboagoa dutenak 0
punturantz lerratuko dira, eta positiboagoa dutenak, berriz, 10 punturantz. 

Hemen ere diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu Euskadiko herritarren multzo
ezberdinen artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, immigrazioaren
ondorio ekonomikoei buruzko pertzepzio positiboaren bidez jarrera toleranteagoa ageri duten
pertsonen profila honakoa da:

• Gizonezkoak (batez beste 5,46 puntu).
• 30 eta 44 urte arteko pertsonak (5,62 puntu), 16 eta 29 urte artekoak (5,46) edo 45 eta 64 urte

artekoak (5,23).
• Unibertsitate-ikasketa ertainak (5,81 puntu) edo goi-mailakoak (6,07) egin dituzten pertsonak.
• Pertsona agnostiko, ateo edo epelak (5,82 puntu).
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• Beren etxeetan hilean 1.800-3.000 €-ko (5,77 puntu) edo 3.000 €-tik gorako (6,06 puntu) diru-
sarrera garbiak dituzten pertsonak.

• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (5,61 puntu).
• Ideologikoki ezkerrekoak (5,77 puntu), zentro-ezkerrekoak (5,46) edo zentrokoak (5,26) diren

pertsonak.
• Euskal eta espainiar nazionalismoarekiko epel ageri diren pertsonak (5,59 puntu).
• Euskaldun bezain espainiar sentitzen diren pertsonak (5,41 puntu).
• Estatus sozioekonomiko altuko (5,69 puntu) edo ertain-altuko (5,88) pertsonak.

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
immigrazioaren ondorio ekonomikoei buruz ikuspegi negatiboa adierazten dutenena. Hauek dira:

• Emakumezkoak (batez beste 5,11 puntu).
• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (4,77 puntu).
• Ikasketarik ez duten edo lehen mailako/OHOko ikasketa bukatugabeak dituzten pertsonak (4,75

puntu).
• Mezetara joaten diren katolikoak (4,77 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (4,33 puntu).
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik ez dauden pertsonak (5,02 puntu).
• Ideologikoki eskuinekoak diren pertsonak (4,46 puntu).
• Beren burua euskal edo espainiar nazionalistatzat jotzen duten pertsonak (4,94 eta 5,01 puntu,

hurrenez hurren).
• Euskaldun bezain espainiar edo euskaldun baino espainiarrago sentitzen diren pertsonak (4,84

puntu).
• Estatus sozioekonomiko baxuko pertsonak (4,52 puntu).

1.2.2. Euskadiko gizartearen gainean

Atal honetan, atzerriko immigrazioak alderdi jakin batzuetan -euskal nazionalismoaren jomugak,
identitatea eta euskararen erabilera eta hedapena- izan lezakeen eraginari buruz duten iritzia eskatu
zaie Euskadiko herritarrei.

Euskadiko gizarteak ez du uste immigranteen etorrerak euskal identitatearen galera bultzatuko
duenik. %60 ez dago ados baieztapen horrekin (2004an portzentajea %69,5ekoa zen). Ildo berean,
euskal gizarteari ez zaio iruditzen atzerriko pertsonak EAEra etortzea eta bertan bizitzen jartzea euskal
nazionalismoarentzat mehatxagarria denik. %58k dio horrek ez dituela euskal nazionalismoaren
helburuak geldiaraziko (2004an %63,3).

Euskarari dagokionez, inkestatuen %57k diote atzerriko immigrazioak ez duela hizkuntzaren
hedapena geldiaraziko eta gaur egun nagusi den lekuetan immigrazioaren hazkundeak ez duela
erabileraren galera ekarriko.

Datuen argitan, badirudi Euskadiko biztanleriak ez duela bere euskal identitatea nahiz euskara
arriskuan ikusten atzerriko immigranteen etorreragatik. Haatik, nabari da azken urteotan jaitsi egin dela
paratutako itemekiko desadostasun-maila, batez ere euskara hizpide denean. Izan ere, 2004an %71,4k
ez zuten immigranteen etorrera euskararen garapenerako mehatxu gisa hautematen, eta %17,8
baieztapenarekin ados ziren. Hiru urte geroago, ados ez daudenen portzentajea %57koa da, eta
laurdenek (%26) uste dute etorkinak euskararen garapenerako oztopo direla. Ildo berean, immigranteen
etorrerak nagusiki euskaldunak diren zonaldeetan euskararen erabilera apalduko duenik uste ez duten
pertsonen portzentajea nabarmen jaitsi da (%72,9tik %57ra). 
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8. grafikoa. Atzerriko immigrazioaren eragina euskal gizartean (%)

Iturria: Egileek landua

Atal honetako lau galderei (galdesortako p18a, p18b, p18c eta p18d itemak) emandako erantzunekin
atzerriko immigrazioak euskal gizartean duen eraginari buruzko pertzepzioaren indize bat taxutu dugu,
0 puntutik 10erako eskala batean: immigrazioak euskal gizartean duen eraginari buruz jarrera
negatiboagoa dutenak 0 punturantz lerratuko dira, eta positiboagoa dutenak, berriz, 10 punturantz. 

Hemen ere diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu Euskadiko herritarren multzo
ezberdinen artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, immigrazioaren
ondorio sozialei buruzko pertzepzioen bidez jarrera toleranteagoa ageri duten pertsonen profila
honakoa da:

• 45 eta 64 urte arteko pertsonak (batez beste 6,58 puntu).
• Beren etxeetan hilean 601-1.800 €-ko (6,60 puntu), 1.801-3.000 €-ko (6,03) edo 3.000 €-tik

gorako (5,88 puntu) diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak.
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik dauden (6,66 puntu) edo axolagabe ageri

diren (6,31) pertsonak.
• Ideologikoki zentro-ezkerrekoak diren pertsonak (6,33 puntu).
• Euskal eta espainiar nazionalismoarekiko epel ageri diren pertsonak (6,54 puntu).

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
immigrazioaren ondorio sozialei buruz ikuspegi negatiboa adierazten dutenena. Hauek dira:

• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (batez beste 5,83 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (4,54 puntu).
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik ez dauden pertsonak (5,02 puntu).
• Ideologikoki eskuinekoak diren pertsonak (5,32 puntu).
• Beren burua euskal nazionalistatzat jotzen duten pertsonak (5,71 puntu).
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Interesgarria da nabarmentzea atal honetan euskaraz hitz egitea ala ez aldagaiak ez duela
bereizketarik eragiten, hau da, euskaraz hitz egiten duten eta ez duten pertsonen artean ez dugula
diferentzia esanguratsurik hauteman atzerriko immigrazioak euskal gizartean izan dezakeen eraginari
buruzko pertzepzioan.

1.2.3. Oro har

Harrera-gizartearen gainean hautemandako eraginaren analisia burutze aldera, galdera orokor bat
egin dugu, etorkinen eragina edo ondorioak hauteman litezkeen alderdi edo esparru jakinetan sartu
gabe. Zehazki, immigranteen etorrerak euskal gizartearentzat ondorio positiboak edo negatiboak dituen
galdetu diegu inkestatuei. 0tik 10erako eskala batean, non 0 ondorio negatiboen gehienezko
puntuazioa den eta 10 ondorio positiboena, Euskadiko gizarteak erdibideko jarrera ageri du: 4,99.
Batez besteko horrek askotariko interpretazioak eragin ditzake, hala jarrera garbirik ez dutela
adierazteko nola harrera-gizarteak immigrazioaren askotariko ondorioak hautematen dituela
baieztatzeko, positiboak eremu batzuetan eta biztanleriaren sektore batzuentzat eta negatiboak
ondorio horiek pairatzen edo pairatu uste dituzten beste batzuentzat. 

Galdera horri (galdesortako p23 itema) emandako erantzunarekin immigrazioaren eragin orokorrari
buruzko pertzepzioaren indize bat taxutu dugu, 0 puntutik 10erako eskala batean: immigrazioaren
eragin orokorrari buruz jarrera negatiboagoa dutenak 0 punturantz lerratuko dira, eta positiboagoa
dutenak, berriz, 10 punturantz. 

Hemen ere diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu Euskadiko herritarren multzo
ezberdinen artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, immigrazioaren
eragin orokorrari buruzko pertzepzioaren bidez jarrera toleranteagoa  ageri duten pertsonen profila
honakoa da:

• 16 eta 29 urte arteko pertsonak (batez beste 5,29 puntu), 30 eta 44 urte artekoak (5,06) edo 45
eta 64 urte artekoak (5,04).

• Unibertsitate-ikasketa ertainak (5,69 puntu) edo goi-mailakoak (5,57) egin dituzten pertsonak.
• Pertsona agnostiko, ateo edo epelak (5,29 puntu) edo mezetara joaten ez diren katolikoak (5,07).
• Beren etxeetan hilean 601-1.800 €-ko (5,00 puntu), 1.801-3.000 €-ko (5,18) edo 3.000 €-tik

gorako (5,03 puntu) diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak.
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (5,44 puntu).
• Ideologikoki zentro-ezkerrekoak (5,10 puntu), ezkerrekoak (5,10) edo zentrokoak (5,02) diren

pertsonak.

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
immigrazioaren ikuspegi negatiboa dutenena. Hauek dira:

• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (batez beste 4,63 puntu).
• Ikasketarik ez duten edo lehen mailako/OHOko ikasketa bukatugabeak dituzten pertsonak (4,65

puntu) edo lehen mailako ikasketak, OHO, oinarrizko batxilergoa zein LHI egin dituztenak
(4,71).

• Mezetara joaten diren katolikoak (4,63 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (4,11 puntu).
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik ez dauden pertsonak (4,43 puntu).
• Ideologikoki eskuinekoak diren pertsonak (4,27 puntu).
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1.3. Harrera-komunitatearen eta komunitate immigrantearen arteko bizikidetza eta integrazioa

1.3.1. Bizikidetza-ereduak

Atal honetan, Euskadiko gizarteak immigrantearen eta immigrazioaren inguruko gizarte-
mugimenduek sustatzen duten kultura-aniztasunaren eredua babesten ote duen eta zein neurritan
babesten duen aztertuko dugu. Oro har, Euskadiko biztanleria kultura-aniztasunaren alde dagoela esan
liteke. Hala ere, azken hiru urteetan joera horrek atzera egin du eta pixkanaka jarrera asimilazionistak
agertzen hasi dira.

Euskadiko herritarren erdiek baino gehiagok (%57) adierazi dute ona dela gizartean kultura, etnia
eta erlijio ezberdinak egotea. 2004an, herritarren %71 zeuden kultura-aniztasun horren alde. Edonola
ere, atzerritarrek erabat onartuak izan daitezen beren kultura eta usadioak utzi beharko lituzketela
planteatzen dugunean, aniztasunaren aldeko jarrera bere horretan mantendu da azken hiru urteotan.
Euskadiko gizartearen bi heren (%64) ez dago horren alde.

Kultura-aniztasunaren aldeko jarreraz gain, Euskadiko herritarrek elementu kultural komunak
egotearen alde daudela adierazi dute. Euskadiko biztanleriaren %51 guztiok, bertako zein etorkin,
hizkuntza komun bat hitz egitearen aldekoa da. Nabarmentzekoa da 2004. urtean hamar herritarretik
zortzi zirela hizkuntza komun bat hitz egitearen aldeko. Era berean, populazioaren %47 Euskadi
osatzen dugun pertsona guztiok ohitura eta usadio berak partekatzearen alde agertu da. Item horrekin
ados zeudenen portzentajea 2004koaren antzekoa bada ere (%42,5), ados ez zeudenen portzentajea
%8,5ean murriztu da.

9. grafikoa. Bizikidetza-ereduak Euskadiko biztanlerian (1) (%)

Iturria: Egileek landua

Lehen datu horiek kultura-aniztasunaren eta elementu kultural komunen aldeko joera agertzen
badigute ere, azpimarragarria da inkestatuen arabera elementu horiek bertako ohiturak eta usadioak
oinarri harturik eratu behar direla. Horrenbestez, inkestatuen erdiek (%50) uste dute bertako pertsonek
ez dutela etorkinen zenbait ohitura eta usadio ezagutzeko eta horietara egokitzeko ahaleginik egin
behar, eta adierazi dute, gainera, immigranteek, bete-betean onartuak izan daitezen, tokiko legeriarekin
talka egiten dute erlijio- edo kultura-alderdiei uko egin behar dietela (%57 2007an, eta %53,3 2004an).
Euskadiko gizartearen ohitura eta usadioen inguruan, herritarren %81k iritzi diote bertakoek ez dietela
horiei uko egin behar, eta %83k uste dute etorkinek bertakoen ohiturak eta usadioak bereganatzen
ahalegindu behar dutela.

71

57

17 20
12 14

69,8
64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2007 2004 2007

Ona da euskal gizartea hainbat kulturak, etniak eta
erlijiok osatuta egotea

Erabat integratuta egoteko, atzerritarrek beren
kulturari eta ohiturei uko egin behar diete

Ados Kontra

bar_2007_eus_v3.qxp  26/03/2009  16:02  PÆgina 24



2525

Euskadiko herritarrak eta immigrazioa

10. grafikoa. Bizikidetza-ereduak Euskadiko biztanlerian (2) (%)

Iturria: Egileek landua

Beraz, etorkinen jardunbide kultural edo erlijiosoen arteko gatazka edo balizko gatazka baliatzen
da aniztasuna harrera-gizartearen eredu nagusi eta hegemonikoaren mende jartzeko. Kontuan izanda
inkestatuen %64 ez daudela a priori atzerriko pertsonak beren kultura eta ohiturak utzi beharraren alde,
badirudi horiek legeriarekin talka egitearen balizkoa etorkin-multzoei kultura- eta erlijio-murrizketak
ezartzeko aitzakia edo oinarria litzatekeela.

11. grafikoa. Bizikidetza-ereduak Euskadiko biztanlerian (3) (%)

Iturria: Egileek landua

Alor honetako galderei (galdesortako  emandako erantzunekin Euskadiko populazioak bizikidetza-
ereduen inguruan duen jarrera neurtzeko indize bat taxutu dugu, 0 puntutik 10erako eskala batean:
immigrazioaren aurrean jarrera asimilazionista, uzkur eta negatiboagoa agertzen dutenak 0 punturantz
lerratuko dira, eta ikuspegi positibo, ireki, ekintzaile eta  kulturartekoagoa ageri dutenak, berriz, 10
punturantz. 
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Hemen ere diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu Euskadiko herritarren multzo
ezberdinen artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, jarrera
kulturartekoago baten bidez jarrera toleranteagoa ageri duten pertsonen profila honakoa da:

• Gizonezkoak (batez beste 4,77 puntu).
• 16 eta 29 urte arteko pertsonak (4,92 puntu) edo 30 eta 44 urte artekoak (4,81). 
• Euskara menderatzen ez duten pertsonak (4,69 puntu).
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak (5,13 puntu), ertainak (4,96) edo bigarren mailakoak –UBI,

BBB, goi-mailako batxilergoa, LHII– (4,88) egin dituzten pertsonak.
• Pertsona agnostiko, ateo edo epelak (4,86 puntu) edo mezetara joaten ez diren katolikoak (4,70).
• Beren etxeetan hilean 601-1.800 €-ko (4,57 puntu), 1.801-3.000 €-ko (4,74) edo 3.000 €-tik

gorako (4,93 puntu) diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak.
• Pertsona langabeak (4,96 puntu) edo soldatapekoak zein autonomoak (4,85).
• Beren burua euskal nazionalista moderatutzat jotzen duten pertsonak (4,93 puntu).
• Estatus sozioekonomiko ertain-altuko (4,99 puntu) edo altuko (4,78) pertsonak.

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
ikuspegi asimilazionistagoa dutenena. Hauek dira:

• Emakumezkoak (batez beste 4,49 puntu).
• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (4,22 puntu) edo 45 eta 64 urte artekoak (4,52).
• Pertsona euskaradunak (4,50 puntu).
• Lehen mailako ikasketak, OHO, oinarrizko batxilergoa zein LHI egin dituzten pertsonak (4,22)

edo ikasketarik ez duten edo lehen mailako/OHOko ikasketa bukatugabeak dituztenak (4,39).
• Mezetara joaten diren katolikoak (4,23 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (3,70 puntu).
• Pertsona erretiratuak (4,25 puntu) edo jardun nagusia etxeaz arduratzea dutenak (4,28).
• Beren burua euskal edo espainiar nazionalistatzat jotzen duten pertsonak (4,18 eta 4,34 puntu,

hurrenez hurren).
• Estatus sozioekonomiko baxuko pertsonak (4,11 puntu).

1.3.2. Integraziorako oztopoak: estereotipoak

Euskadiko herritarrek kultura-aniztasunarekiko aldeko joera ageri badute ere, etorkinei buruz
hedatuen dauden estereotipoak, integraziorako oztopo direnak, zenbateraino dauden indarrean
aztertuko dugu jarraian.

Atzerritar jatorriko populazioari kalte gehien egiten dion estereotipoetako bat atzerriko
immigrazioaren hazkundea eta delinkuentziaren hazkundea lotu ohi dituena da. Hain zuzen ere,
inkestatuen erdiak baino gehiago (%54) ados daude immigranteen etorrera herritarren segurtasunerako
kaltegarria dela dioen baieztapenarekin (2004an %55). 

Badirudi Euskadiko gizartea ez dela gehiegi arduratzen erlijioak gizartean duen eraginaz, eta kasu
honetan etorkinen erlijio-jarduerez. Hala ere, erlijio-praktikek gure bizimodua arriskuan jartzen dutela
iritzi dioten herritarren portzentajea 9 puntu igo da azken hiru urteotan (%15etik %26ra). Aitzitik,
arriskugarritasun horrekin ados ez daudenen portzentajea jaitsi egin da (%72tik %53ra).

Immigrazioaren pertzepzioari dagokionez gizartean behin eta berriro agertzen den beste auzi bat
etorkinek gizarte-babeseko sistemari etekin handiegia ateratzen diotenekoa da, edo bederen etekin
handiena haiek ateratzen diotenekoa. Euskadiko hamar herritarretik sei (%60) bat datoz baieztapen
horrekin (2004an portzentajea %48,5ekoa zen), eta etorkinek gero jasotzen dutena baino zerga
gehiago ordaintzen dutela dioen baieztapenarekin ez daude ados (%59).
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Beraz, pixkanaka, etorkin gehiago iritsi ahala, badirudi immigranteei buruzko estereotipoak
areagotzen ari direla.

12. grafikoa. Euskadiko herritarren estereotipoak (%)

Iturria: Egileek landua

Alor honetako galderei (galdesortako p7f, p13e, p13f eta p13g itemak) emandako erantzunekin
Euskadiko biztanlerian immigrazioaren inguruan zenbait estereotipok eta aurreiritzik duten indarra
neurtzeko indize bat taxutu dugu. Indize hori, gainerakoak bezala, 0 puntutik 10erako eskala batean
zertzen da: estereotipoak mantentzen eta indartzen dituztenak 0 punturantz lerratuko dira, eta ikuspegi
egiazkoago eta estereotipoek gutxiago desitxuratutako bat ageri dutenak, berriz, 10 punturantz. 

Hemen ere diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu Euskadiko herritarren multzo
ezberdinen artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, estereotipoak neurri
txikiagoan bereganatzen dituzten pertsonen profila honakoa da:

• Gizonezkoak (batez beste 4,71 puntu).
• 16 eta 29 urte arteko pertsonak (4,26 puntu), 30 eta 44 urte artekoak (3,98) edo 45 eta 64 urte

artekoak (3,99).
• Pertsona euskaradunak (4,05 puntu).
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak (4,38 puntu) edo ertainak (4,36) egin dituzten pertsonak. 
• Pertsona agnostiko, ateo edo epelak (4,24 puntu). 
• Beren etxeetan hilean 1.800-3.000 €-ko (4,29 puntu) edo 3.000 €-tik gorako (4,54) diru-sarrera

garbiak dituzten pertsonak.
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (4,31 puntu).
• Ikasleak (4,30 puntu) edo pertsona landunak, soldatapekoak zein autonomoak (4,15).
• Ideologikoki ezkerrekoak (4,35 puntu) edo zentro-ezkerrekoak (4,02) diren pertsonak.

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
estereotipoak neurri handiagoan bereganatzen dituztenena. Hauek dira:

• Emakumezkoak (batez beste 4,21 puntu).
• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (3,45 puntu).
• Euskara menderatzen ez duten pertsonak (3,80 puntu).
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• Ikasketarik ez duten edo lehen mailako/OHOko ikasketa bukatugabeak dituzten pertsonak (3,56
puntu) edo lehen mailako ikasketak, OHO, oinarrizko batxilergoa zein LHI egin dituztenak
(3,66). 

• Mezetara joaten diren katolikoak (3,62 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (2,98 puntu).
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik ez dauden (3,55 puntu) edo epel ageri diren

(3,83) pertsonak.
• Jardun nagusia etxeaz arduratzea duten pertsonak (3,41 puntu).
• Ideologikoki eskuinekoak diren pertsonak (3,19 puntu).

1.3.3. Eskubideak eta zerbitzuak

Atal honetan, atzerritar populazioak behin harrera-gizartera iritsita izan beharko lituzkeen eskubide
eta zerbitzuen inguruan Euskadiko herritarrek duten iritzia ezagutu nahi izan dugu. Hizpide izan
ditugun eskubideak hauek dira: osasun-arreta, hezkuntza, laguntza juridikoa, gizarte-laguntzak,
familiarekin elkartzeko eskubidea, bozkatzea eta etxebizitza babestuak. Oro har, Euskadiko gizartea
atzerriko herritar guztiek osasun-arretarako eta euren seme-alaben heziketarako eskubidea izatearen
aldekoa da. Gainerako zerbitzu eta eskubideei dagokienez, erregularizatutako herritarrek bakarrik
izatearen aldekoak dira inkestatuak.

Etorkinek osasun-arreta eta eskolatze publikoa bertan jaiotakoen baldintza beretan izateko
eskubidea Euskadiko hiru hiritarretik bik defendatzen dute (%65ek eta %60k, hurrenez hurren). 2004ko
datuek ez dute osasun-arretari dagokionez inolako aldaketarik ageri, baina hezkuntza eskubide
unibertsal gisa defendatzen dutenen portzentajea apur bat igo da (2004an, aldekoak %55,4 ziren).

13. grafikoa. Etorkinek eskubideak eta zerbitzuak eskura izatea (%)

Iturria: Egileek landua
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guztiek, horien egoera administratiboa edozein delarik ere, izatearen aldeko joera, eta igo eskubide
horiek izateko etorkinek erregularizatuta egon behar dutela uste dutenen portzentajea.

2004an, Euskadiko herritar gehienek (%52,3) uste zuten etorkin guztiek doako laguntza juridikoa
izan beharko luketela, eta hamarretik lauk legezko egoeran zeudenei bakarrik aitortzen zieten eskubide
hori. Alabaina, 2007an, 13. grafikoan ikus dezakegunez, gehiago dira eskubide hori mugatzen dutenak
(%56) eta gutxiago eskubide unibertsal gisa defendatzen dutenak (%32).

Etorkinek balia litzaketen gainerako eskubide eta zerbitzuei dagokienez, 2004tik hona ez da
aldaketa esanguratsurik egon, nahiz eta oro har horiek eskubide unibertsal izatearen alde daudenen
portzentajeak behera egin duen. Hamar herritarretik seik iritzi diote erregularizatuta dauden
atzerritarrek gizarte-laguntzak bertan jaiotako pertsonen baldintza beretan eskuratu behar dituztela
(%59), eta %23 atzerritar jatorriko bizilagun guztiek laguntza horiek eskuratu ahal izatearen aldekoak
dira (2004n %34,7 ziren). Euskal herritarren erdiek (%53) iritzi diote etorkinek familiarekin elkartzeko
eskubidea izan behar dutela beti ere erregularizatuta badaude, eta hamarretik bik (%20) uste dute
eskubide horrek ezin duela mugarik izan (2004an %30,6 ziren).

Bozkatzeko eskubidearen babesa erregularizatuta dauden pertsonetara mugatzen da (%62), eta
herritarren %18k ez dute horrelako mugarik jartzen (2004an %23,2 ziren).

Azkenik, Euskadiko populazioak etorkinek etxebizitza izateko eskubideari ematen dion babesa
ekarriko dugu hizpidera. Gehiengoak eskubide hori izan behar dutela iritzi badio ere (%54k
erregularizatuta daudenentzat bakarrik eta %15 guztientzat), auzi honek sortzen du arbuiorik handiena.
Inkestatutako hamar pertsonatik bik (%22) aukera hori ukatzen diete etorkinei, horien egoera legal eta
administratiboa edozein delarik ere (2004an %13 ziren).

Alor honetako galderei (galdesortako p11a, p11b, p11c, p11d, p11e, p11f, p11g eta p12a itemak)
emandako erantzunekin Euskadiko biztanleriak etorkinek eskubideak edo zerbitzuak izatearen
inguruan duen jarrera neurtzeko indize bat taxutu dugu, 0 puntutik 10erako eskala batean: jarrera uzkur
eta itxiagoa agertzen dutenak 0 punturantz lerratuko dira, eta ikuspegi positibo eta irekiagoa ageri
dutenak, berriz, 10 punturantz. 

Hemen ere diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu Euskadiko herritarren multzo
ezberdinen artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, jarrera tolerante eta
irekiagoa ageri duten pertsonen profila honakoa da:

• 16 eta 29 urte arteko pertsonak (batez beste 5,11 puntu). 
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak (4,69 puntu), ertainak (4,46) edo bigarren mailakoak –UBI,

BBB, goi-mailako batxilergoa, LHII– (4,36) egin dituzten pertsonak.
• Pertsona agnostiko, ateo edo epelak (5,09 puntu) edo mezetara joaten ez diren katolikoak (4,97).
• Beren etxeetan hilean 601-1.800 €-ko (4,97 puntu), 1.801-3.000 €-ko (5,06) edo 3.000 €-tik

gorako (5,30 puntu) diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak.
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (5,25 puntu).
• Beren burua euskal nazionalista moderatutzat jotzen duten pertsonak (5,08 puntu) edo epelak, ez

euskal ez espainiar nazionalista ez direnak (5,00).
• Euskaldun bezain espainiar edo euskaldun baino espainiarrago sentitzen diren pertsonak (5,03

puntu) edo espainiar bezain euskaldun sentitzen direnak (4,92).
• Estatus sozioekonomiko ertain-altuko pertsonak (5,23 puntu).

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
eskubide eta zerbitzuen inguruan jarrera murriztaileagoa dutenena. Hauek dira:

• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (batez beste 4,642 puntu). 
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• Ikasketarik ez duten edo lehen mailako/OHOko ikasketa bukatugabeak dituzten pertsonak (3,24
puntu) edo lehen mailako ikasketak, OHO, oinarrizko batxilergoa zein LHI egin dituztenak
(3,42). 

• Mezetara joaten diren katolikoak (4,65 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (3,84 puntu).
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik ez dauden pertsonak (3,36 puntu).
• Pertsona erretiratuak (4,25 puntu) edo jardun nagusia etxeaz arduratzea dutenak (4,28).
• Beren burua espainiar nazionalistatzat jotzen duten pertsonak (4,45 puntu).
• Euskaldun bezain espainiar edo euskaldun baino espainiarrago sentitzen diren pertsonak (4,27

puntu).
• Estatus sozioekonomiko baxuko pertsonak (4,51 puntu).

1.3.4. Harreman-esparruak

Jarraian, euskal jatorriko herritarrek atzerritar jatorrikoekin dituzten harreman-esparruak aztertuko
ditugu. Lehenik eta behin, biziguneen tipologia bat (non atzerritar gehiago edo gutxiago bizi baitira)
proposatu diegu inkestatuei, ingurune idealak taldeen arteko harremana bultzatzen edo eragozten duen
jakiteko; bigarrenik, beste herrialde batzuetako pertsonekin harremanak zein maiztasunez izaten
dituzten galdetu diegu.

14. grafikoa. Bizigune gustukoenak (%)

Iturria: Egileek landua
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15. grafikoa. Euskadiko biztanleriaren harremana etorkinekin aisialdian (%)

Iturria: Egileek landua

Hemen ere diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu Euskadiko herritarren multzo
ezberdinen artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, jarrera toleranteagoa
ageri duten pertsonen profila honakoa da:

• Gizonezkoak (batez beste 4,06 puntu).
• 16 eta 29 urte arteko pertsonak (4,51 puntu) edo 30 eta 44 urte artekoak (4,38).
• Pertsona euskaradunak (4,13 puntu).
• Goi-mailako ikasketak (4,69 puntu), ertainak (4,46) edo bigarren mailakoak –UBI, BBB, goi-

mailako batxilergoa, LHII– (4,36) egin dituzten pertsonak.
• Pertsona agnostiko, ateo edo epelak (4,57 puntu). 
• Beren etxeetan hilean 1.801-3.000 €-ko (4,21 puntu) edo 3.000 €-tik gorako (4,98) diru-sarrera

garbiak dituzten pertsonak.
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik dauden (4,21 puntu) edo axolagabe ageri

diren (3,86) pertsonak.
• Pertsona langabeak (4,38 puntu) edo landunak, soldatapekoak zein autonomoak (4,34).
• Identitateari dagokionez espainiar edo euskaldun baino espainiarrago sentitzen diren pertsonak

(3,33 puntu).
• Estatus sozioekonomiko ertain-altuko (4,93 puntu), ertain-ertaineko (4,29) edo altuko (4,27) per-

tsonak.

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu. Hauek
dira:

• Emakumezkoak (batez beste 3,78 puntu).
• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (3,03 puntu). 
• Euskara menderatzen ez duten pertsonak (3,74 puntu).
• Ikasketarik ez duten edo lehen mailako/OHOko ikasketa bukatugabeak dituzten pertsonak (3,24

puntu) edo lehen mailako ikasketak, OHO, oinarrizko batxilergoa zein LHI egin dituztenak
(3,42). 

• Mezetara joaten diren katolikoak (3,38 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak (3,05 puntu) edo 601-1.800 €-ko (3,94)

diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak.
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik ez dauden pertsonak (3,36 puntu).
• Pertsona erretiratuak (3,01 puntu) edo jardun nagusia etxeaz arduratzea dutenak (3,53).
• Euskaldun bezain espainiar sentitzen diren pertsonak (3,96 puntu) edo euskaldunak zein

espainiar baino euskaldunagoak sentitzen direnak (3,95).
• Estatus sozioekonomiko baxuko (2,83 puntu) edo ertain-baxuko (3,58) pertsonak.
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1.3.5. Begikotasuna eta integrazio-mailaren pertzepzioa

Atal honetan, Euskadiko herritarrek herrialde ezberdinetako atzerritar etorkinengandik sentitzen
duten begikotasun-maila eta Euskadiko gizarteak nazionalitate-multzo ezberdinek integratzeko duten
interes-mailari buruz duen pertzepzioa aztertuko da. 

Oro har, esan liteke magrebtarrak izan ezik jatorri ezberdinetako etorkinak begikotasunez ikusiak
direla, maila berean ez bada ere. Magrebtarrei 3,55 puntuazioa eman zaie, eta EAEko biztanleengan
begikotasun gutxien eragiten dutenak dira. Ekialdeko europarrak ere ez dira nahikora iristen (4,58).
Iparramerikarrak (4,83), asiarrak (4,95) eta afrikar beltzak (5,17) nahikoaren inguruan dabiltza, eta
latinoamerikarrak oro har begikotasunez ikusiak dira (kolonbiarrak 5,24, perutarrak 5,24, ekuadortarrak
5,27 eta boliviarrak 5,28), eta bereziki argentinarrak (5,83). Begikotasun handiena erakartzen dutenak
Europar Batasuneko pertsonak dira (6,05).

Euskadiko herritarrek talde ezberdinekiko ageri duten begikotasun-maila ez da 2004tik hona
askorik aldatu, ekialdeko europarren kasuan ia puntu bat jaitsi bada ere (2004an 5,37ko batez bestekoa
jaso zuten, eta hiru urte geroago 4,58koa).

Euskadiko gizarteak nazionalitate-talde edo jatorri ezberdinek integratzeko duten interes-mailari
buruz duen pertzepzioaz nabarmendu behar dugu hain zuzen ere Euskadiko herritarren iritziz
integratzeko interesik ez duten taldeak direla begikotasun gutxien eragiten dutenak, eta alderantziz,
begikoen dituzten taldeak dira haien iritziz integratzeko interes gehien agertzen dutenak. Euskadiko
herritarren ustez integratuenak Europar Batasuneko eta Argentinako herritarrak dira, erdizka integratuak
Latinoamerikako gainerako nazionalitateko pertsonak eta AEBetakoak, eta, azkenik, gutxien integratu
direnak afrikarrak, asiarrak eta ekialdeko europarrak zein magrebtarrak dira.

Badirudi Euskadiko gizarteak atzerriko immigrazio-mota bat nahiago duela, agian antzekotasun
kulturalagatik, eta beraz multzo horri interes handiagoa, gainerako nazionalitate-multzoek dutenaz
bestelakoa, aitortzen dio.

16. grafikoa. Etorkinenganako begikotasun-maila eta integratzeko atxikitzen zaien interesa etorkinen jatorriko
herrialdearen arabera

Iturria: Egileek landua
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1.4. Immigrazio-politika

Azken atal honetan, inkestatuen iritziz erakundeek sustatu beharko luketen immigrazio-politika
izango dugu hizpide. Lehenik eta behin, langile etorkinen inguruan haien ustez zein politika den
egokiena galdetu diegu. Euskadiko herritarren %9 etorkinen sarrerari inolako oztoporik ez jartzearen
aldekoak dira, eta %4 kosta ahala kosta sarrera eragoztearen aldekoak. Gehien-gehienak (%83), ordea,
sartzeko baimena lan-kontratua dutenei ematearen alde daude. Inkesta eta ikerlan ugaritan egiaztatu
denez, lan-kontratua behar besteko bermea da gizartearen zati handi batentzat, ziurtasuna sortzen eta
errezeloak uxatzen dituelako. 

17. grafikoa. Immigrazio-politika Euskadiko herritarren arabera (%)

Iturria: Egileek landua

Beraz, lana izatea litzateke, inkestatuen arabera, gure herrian sartu ahal izateko ezinbesteko
baldintza. Baina, zein dira etorkinei bertan egoten uztea edo haiek kanporatzea ahalbidetuko luketen
faktoreak? Ikusi dugunez, gehien-gehienek lana izatea jartzen dute sartzeko baldintza gisa. Alabaina,
lana izatea ez da ezinbestekoa etorkinak bertan egon ahal izateko, edo gutxienez lanik eza ez da horiek
kanporatzeko faktore nagusia. Inkestatuen hamarretik sei (%60,3) ez daude ados lanera datozen
atzerritarrak langabe bihurtuz gero egotziak izan beharrarekin, eta %17,3 neurri horrekin ados daude.
Hala ere, eta seguruenik zenbait etorkini atxiki ohi zaien delinkuentzia eta segurtasunik ezaren ideiak
hartaraturik, %59,1en iritziz delituren bat egiten duten atzerritarrak egotziak izan behar lirateke.

18. grafikoa. Etorkinei bertan egoten uzteko edo haiek kanporatzeko faktoreak

Iturria: Egileek landua
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murriztaileagoa agertzen dutenak 0 punturantz lerratuko dira, eta ikuspegi positibo eta irekiagoa ageri
dutenak, berriz, 10 punturantz. 

Hemen ere diferentzia estatistikoki esanguratsuak hauteman ditugu Euskadiko herritarren multzo
ezberdinen artean, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera. Horrenbestez, jarrera tolerante eta
irekiagoa ageri duten pertsonen profila honakoa da:

• Gizonezkoak (batez beste 5,37 puntu).
• 16 eta 29 urte arteko pertsonak (5,54 puntu) edo 30 eta 44 urte artekoak (5,34).
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak (5,83 puntu) edo ertainak (5,81) egin dituzten pertsonak. 
• Pertsona agnostiko, ateo edo epelak (5,62 puntu). 
• Beren etxeetan hilean 601-1.800 €-ko (5,20 puntu), 1.801-3.000 €-ko (5,34) edo 3.000 €-tik

gorako (5,89 puntu) diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak.
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik dauden (5,49 puntu) edo epel ageri diren

(5,12) pertsonak.
• Ikasleak (5,48 puntu) edo pertsona landunak, soldatapekoak zein autonomoak (5,43).
• Ideologikoki ezkerrekoak diren pertsonak (5,76 puntu).
• Beren burua ez espainiar ez euskal nazionalistatzat jotzen ez duten pertsonak (5,34 puntu) eta

euskal nazionalista moderatutzat jotzen dutenak (5,33).
• Espainiar bezain euskaldun sentitzen diren pertsonak (5,25 puntu) edo espainiar baino

euskaldunago zein bakarrik euskaldun sentitzen direnak (5,18).
• Estatus sozioekonomiko ertain-altuko pertsonak (5,75 puntu).

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa ageri duten pertsonen profila dugu, alegia
immigrazio-politikari buruz jarrera murriztaileagoa ageri dutenena. Hauek dira:

• Emakumezkoak (batez beste 5,03 puntu).
• 65 urte eta gehiagoko pertsonak (4,82 puntu). 
• Ikasketarik ez duten edo lehen mailako/OHOko ikasketa bukatugabeak dituzten pertsonak (4,71

puntu) edo lehen mailako ikasketak, OHO, oinarrizko batxilergoa zein LHI egin dituztenak
(4,92). 

• Mezetara joaten diren katolikoak (4,87 puntu).
• Beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (4,23 puntu).
• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik ez dauden pertsonak (4,66 puntu).
• Pertsona erretiratuak (4,76 puntu). 
• Ideologikoki eskuinekoak (4,77 puntu) edo zentrokoak (5,08) diren pertsonak.
• Beren burua espainiar nazionalistatzat jotzen duten pertsonak (4,66 puntu).
• Estatus sozioekonomiko baxuko pertsonak (4,57 puntu).

Laburbilduz, 2007 Barometro honekin eskuratu ditugun datuen argitan honakoa nabarmendu nahi
dugu:

1. Euskadiko herritarrek ez dute immigrazioa arazo gisa ikusten, ez Euskadiren arazo moduan eta
are gutxiago arazo pertsonal gisa.

2. Euskadiko herritarrak kultura-aniztasunaren aldekoak dira, baina asimilazioan oinarritutako
integrazioa proposatzen dute.

3. Euskadiko herritarrak atzerriko pertsona erregularizatuei eta, neurri txikiagoan, erregularizatu
gabeei zerbitzu eta eskubide jakin batzuk aitortzearen aldekoak dira, batez ere osasun-arreta
eta hezkuntza.

4. Euskadiko herritarrek ez dute euskal identitatea nahiz euskara arriskuan ikusten atzerriko
immigranteen etorreragatik.
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5. Euskadiko herritarren erdiek baino gehiagok uste dute etorkin gehiegi edo dezente daudela,
baita benetako portzentajea jakin eta gero ere.

6. Euskadiko herritarrek onartzen dute oro har ekonomiak hobeto funtziona dezan laguntzen
duela immigrazioak.

7. Euskadiko herritarrek oraindik estereotipo faltsuak eta aurreiritzi kaltegarriak dauzkate atzerriko
immigrazioaren aurrean.

8. Euskadiko herritarren %81 lan-kontratua izanez gero atzerriko etorkinei sartzen uztearen
aldekoak dira.
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2. HERRITARREN MULTZOAK ETA IMMIGRAZIOARI BURUZKO JARRERAK

Immigrazioaren ikerketak interesa erakartzen du beti. Are gehiago orain, gure egoera ekonomikoa
eta ingurunekoa gainbehera betean dagoenean. Testuinguru honetan, harrera-gizarteen jardunbidea
kolokan jartzen da eta zenbaitek herritarrek atzerriko immigrazioaren aurrean dituzten benetako
jarrerak zalantzan jartzen ditu.

Euskadiko gizartea komunitate ireki eta askotarikoa, tolerante eta abegikorra al da atzerriko
immigrazioaren aurrean? Aitzitik, oparoaldietan hala badirudi ere gauzak okertzen hasten direnean
bere egiazko jitea erakutsi eta jarrera eta portaera intolerante eta uzkurrak, xenofobiatik gertukoak,
azalerazten eta agertzen dituen gizartea ote da gurea? Euskadiko gizartea inguruko beste gizarteak
bezalakoa da, edo berezko ezaugarriak ageri ditu? Kapitulu honen xedea hiru auzioi erantzuna ematea
da: Euskadiko gizartearen jarrera atzerriko immigrazioaren aurrean; herritarren balizko sailkapena
tolerante, anbibalente eta uzkur kategorietan; eta Euskadiko herritarren jarrera Espainiakoenekin
alderatzea.

Zenbait alorretan esan izan da Euskadiko gizarteak gure inguruko beste gizarte batzuetan ematen
diren jarrera eta portaera ireki eta toleranteagoak ageri dituela atzerriko immigrazioaren gainean,
jarrera eta portaera horiek zein testuingurutan ematen diren alde batera utzita.

Aski hedatua den iritzia da gizarte bat xenofobiarantz edo tolerantziarantz lerratzeko eragin handia
izan lezakeen faktoreetako bat bertan bizi den immigrante-kopurua dela. Datuek adierazten digute
kopuru hori ez dela berdina Euskadin, Espainian edo Europako beste herrialde batzuetan. Euskadin
bizntaleriaren %5,4 dira atzerriko immigrante, eta Espainian portzentajea bikoitza da batez beste,
zenbait erkidegotan (Madril, Mediterraneo aldeko erkidegoak...) halako hiru, eta oro har handiagoa
hainbat autonomia-erkidego, eskualde edo udalerritan.

Beste aldagai garrantzitsu bat ziklo ekonomikoak bizi duen unea da: garrantzitsua da zehaztea
gizartea hedapen-aldi batean (beste jatorri batzuetako pertsonak etortzeko arrazoia) edo atzeraldi
batean dagoen. Alde horretatik ere Euskadik berezko ezaugarriak ageri ditu; izan ere, Espainian
adierazle makroekonomikoek krisi betean dagoela argi eta garbi erakusten dutelarik (BPGaren
murrizketa, diruaren prezioaren igoera, finantzaketa lortzeko zailtasunak, eraikuntzaren gainbehera,
kontsumoaren eta familiako gastuaren murrizketa, auto-salmentaren jaitsiera nabarmena,
langabeziaren igoera...), Euskadin adierazle horietako batzuk arinagoak dira eta krisiak hain eragin
handia ez duela izango esateko moduan dira agintariak (BPGaren murrizketa apalagoa, eraikuntzak
gure ekonomian duen pisu txikiagoa, langabeziaren jaitsiera erkidegoan...).

Geure artean, immigrazioaren fenomenoa ikertzen dihardugun pertsonak garen heinean, ez da
harritzekoa Euskadiko gizartearen portaerak eta jarrerak bereziak direnik zalantzan jartzea eta gure
hipotesia izatea Euskadiko gizartea ez dela inguruko beste komunitateez bestelakoa; gertatzen den
gauza bakarra da immigrazioaren fenomenoak oraindik ez gaituela benetan ispiluaren aurrean jarri,
gurera etorri den pertsona-kopurua hain handia ez delako eta krisi ekonomiko bortitz batek ekar
ditzakeen ondorio zitalak pairatu ez ditugulako.

Testuinguru horretan, bereziki interesgarria zaigu atzerriko immigrazioa hartzen duten populazioen
jarrerekin eta jarrera horien joerekin, etorkinenganako jarrera toleranteagoetatik jarrera uzkur eta
kritikoagoetara lerratzearekin, zerikusia duen oro.

Ildo horretan, oso interesgarria da Mª Ángeles Cea D'Anconaren azken lana, Inmigración, racismo
y xenofobia en la España del nuevo contexto europeo, Oberaxe Arrazakeria eta Xenofobiaren
Espainiako Behatokiak argitaratua (2007), besteak beste galdera zehatz bati erantzun nahi diolako:
Espainiako gizartea xenofoboa ote den.

Ikerlan horretan, egilea espainiar gizartea hartzen ari den norabidea argitzen ahalegindu da, eta
horretarako aldagai anitzeko estatistika-teknikak (osagai nagusiak, K means sailkapen-analisia eta
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analisi diskriminatzailea) atzerriko immigrazioen gaineko jarrerak bezalako fenomeno konplexuak
hobeto ulertzeko zein lagungarriak izan daitezkeen erakusten duen adibide bikaina ondu du.

Analisi estatistikoak oinarri harturik, egileak hiru multzotan banatu du espainiar populazioa
–immigrazioaren gainean jarrera ireki eta toleranteagoak, anbibalenteagoak eta uzkurragoak
dituztenak–, eta jarrera eta multzo bakoitzari atxikitako aldagai soziodemografiko batzuei buruz
argibideak eskaintzen dizkigu.

Esaterako, liburuko 202. orrialdean espainiar populazioaren bilakaera agertzen digu hiru multzo
horiei erreparatuz, eta nabarmentzen duenez (espainiar herritarren) %46 anbibalente gisa sailkatua izan
da, %31 immigrazioarekiko uzkur gisa eta gainerako %24a tolerante gisa. Aurreago adierazten duenez,
anbibalentziak hartu duen pisua ez da immigrazioarekiko arbuioak behera egin duelako, tolerantziak
behera egin duelako baizik.

6. taula. Immigrazioaren inguruko jarreren tipologien bilakaera

Iturria: Mª Angeles Cea D'Ancona, 2007

Zenbaki horien bilakaerari begira ondoriozta liteke Espainiako gizartea gero eta atzerriko etorkin
gehiago hartuz joan den heinean, immigrazioaren inguruko tolerantziazko jarrerek murriztera egin
dutela eta fenomenoaren aurrean jarrera uzkurra ageri duten pertsona-multzoen kopuruek, aldiz,
areagotzera.

Euskadin ez dugu gizarte moduan izan dugun bilakaeraren ikuspegi bat eskainiko digun ikerlanik,
baina nahikoa datu badugu, zehazki 2007ko Barometroan jasotakoak, Cea D'Anconaren
planteamendu metodologikora hurbildu eta antzeko moduan euskal populazioari buruzko datuak
biltzeko.

Garrantzitsua da azpimarratzea hemendik aurrera aurkeztuko duguna hain zuzen ere horixe dela:
egileak aurkeztu duen planteamendurako hurbilketa bat; izan ere, guk planteamendu metodologiko
berarekin lan egingo dugu (aldagai anitzeko tekniken sekuentzia bera), baina aldagai ezberdinekin, eta
horrek ezinbestean azken emaitzetan eragina izango du. Edonola ere, ariketa hau egitera jarri gara
Euskadiko gizartearekin konparazio-puntuak dituelako, dituen mugak begi-bistakoak diren arren. Hau
da, jakin nahi genuena da Euskadiko gizartean ere hiru multzo egin daitezkeen eta Cea D'Anconak
erabiltzen dituen teknika bertsuez lortutako tolerante, anbibalente eta uzkurren multzoak haren lanean
aurkezten diren kopuruetara hurbiltzen diren ala ez.

Euskadiko herritarren hiru multzoak (toleranteak, anbibalenteak eta uzkurrak) lortzeko, guztira 40
jarrera-aldagai baliatu ditugu (Cea D'Anconaren lanean 33 ziren).

Osagai nagusien faktore-analisia eginda, bariantzaren ia %60 jasotzen duten bederatzi dimentsio
atera ditugu. Eranskinean, A taulan, dimentsioak eta horiek osatzen dituzten aldagaiak paratu ditugu.

Jarraian K means sailkapen-analisi bat egin dugu, berezitasun batekin: nahiago izan dugu lortutako
dimentsioekin bakarrik egitea, eta aldagai soziodemografikoak ez ditugu sartu. Gero analisi
diskriminatzaile bat egin dugu hiru multzoetan banakoen sailkapena baliozkotzeko. Hortik aurrera
erabili ditugu aldagai soziodemografikoak, multzo horien bereizgarriak zehazte aldera.

Datu-bankua
CIS (% bertikalak)

1993ko
martxoa

1995eko
urtarrila

1996ko
ekaina

2000ko
otsaila

2001eko
otsaila

2002ko
ekaina

2003ko
maiatza

2004ko
maiatza

2005eko
azaroa

Toleranteak 32 38 41 41 45 44 38 39 24
Anbibalenteak 37 45 51 49 36 28 32 29 46
Uzkurrak 31 17 8 10 19 28 30 32 31
Lagina 2.499 3.991 2.493 2.477 2.498 2.494 2.495 2.496 2.485
% Atzerritar biz.
(egoitza-baimena, XII/31)

1,1 1,3 1,3 2,2 2,7 3,1 3,8 4,5 6,2
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Hauteman ditugun bederatzi dimentsioetan, hiru multzoen azken puntuazioak Eranskinaren B
taulan jasotakoak dira. 

19. grafikoa. Tolerante, Anbibalente eta Uzkur multzoen erdiguneak

Iturria: Egileek landua

Euskadiko populazioaren sailkapen-analisia hiru multzoetan eginda eta azken puntuazioen argitan,
honakoa azpimarra daiteke:

1. Toleranteak (%21,08): anbibalente eta uzkurren aldean, etorkinek planteatu diren eskubideak
(BOEak, gizarte-laguntzak, bozkatzea, laguntza juridikoa...) izatearen aldekoagoak dira,
eskubide unibertsalak bazter utzita. Pertsona uzkurrengandik aldentzen dira etorkinek
zerbitzuak (euskara-eskolak, gaztelaniakoak, heziketa, ama-hizkuntza...) eta eskubide
unibertsalak (osasun-arreta eta hezkuntza) eskura izatearen aldekoak direlako, eta pertsona
toleranteen multzoak integrazioaren zama guztia etorkinaren bizkarrean jartzen ez duelako.
Era berean, anbibalenteengandik bereizten dira haiek immigrazioaren fenomenoa ikuspegi
instrumental batetik onartzen dutelarik, toleranteak jarrera horren aurka daudelako.
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2. Anbibalenteak (%41,58): jarrerak beste multzoekin partekatzea dute bereizgarri nagusia,
batzuetan pertsona toleranteen multzoarekin eta beste batzuetan uzkurrenarekin. Multzo
honek berezkoa duen ezaugarri bakarra, besteengandik bereizten duena, etorkinen onarpen
funtzionala da; beste bi multzoek jarrera hori gaitzesten dute (arrazoi ezberdinengatik, baina
aurka daude). Estereotipoak gehien ukatzen dituen multzoa da. Anbibalenteak hiru auzitan
bereizten dira funtsean uzkurrengandik: etorkinek zerbitzuak eskuratzeko aukera ez
murriztearen aldekoak dira, eskubide unibertsalak ere izan behar dituztela iritzi diote eta ez
dute uste integrazioaren zama osoa etorkinen gain ezarri behar denik. Pertsona
toleranteengandik bereizten dira etorkinek beste zerbitzu batzuk eskuratzeko aukera
murriztearen alde daudelako. 

3. Uzkurrak (%37,33): beste bi multzoetatik bereizten dira zerbitzuak eta eskubide unibertsalak
murriztearen eta zama osoa etorkinen bizkar uztearen aldekoagoak direlako. Multzo honek
immigrazioaren onura funtzionalak gaitzesten ditu (toleranteen multzoak bezala) eta beste
eskubide batzuk eskuratzeko aukera murriztearen alde dago (anbibalenteen taldea bezala).

Jarraian analisi diskriminatzaile bat aplikatu dugu deskribatu berri dugun sailkapena berresteko.
Cea D'Anconak ongi azaltzen duenez, analisi diskriminatzailearen bidez, ateratako tipologia zuzena
den eta multzo bakoitza definitzen duten aldagaiez behar bezala ezaugarritua dagoen egiaztatzen da
(2007, 205 or.).

Analisi diskriminatzailea baliatuta (Eranskinaren C taula) ohartu gara uzkurrak tolerante eta
anbibalenteengandik bereizten dituen I funtzioa definitzeko dimentsio guztietatik praktikoenak
etorkinei ezartzen zaien Zama, Murrizketa zerbitzuen erabileran, eskubide unibertsalak Eskuratzea eta
kulturartekotasun Politika direla, baina egiaz...

• Uzkurrak tolerante eta anbibalenteengandik bereizten dituena batik bat lehen dimentsioan
oinarritzen da, eta apur bat gutxiago hurrengo bietan. 

• Tolerante eta anbibalenteen aurrean, uzkurren bereizgarri nagusia integrazioaren zama etorkinen
gain ezartzeko jarreraren alde egotea da. 

• Uzkurrak tolerante eta anbibalenteengandik bereizten dira, halaber, etorkinek zerbitzuak eta
eskubide unibertsal deituak eskuratzeko aukera murriztearen aldekoagoak direlako. 

• Tolerante eta anbibalenteek ez dute uste integrazioaren zama osoa etorkinen gain ezarri behar
denik, eta etorkinek zerbitzuak eta eskubide unibertsalak (osasun-zerbitzuak eta hezkuntza)
eskuratzeko aukera izatearen aldekoagoak dira. 

Analisi diskriminatzailearen II funtzioa gehien definitzen duten dimentsioak Murrizketa zerbitzuen
erabileran, onura funtzionalak Gaitzestea, estereotipoen Ukazioa, Euskadiko gizartearen gaineko
Kaltegabetasuna eta integrazioko politika ekintzailearen Ukazioa dira; edonola ere, azken hiru
dimentsioek ezer gutxi gehitzen diote tolerante eta anbibalenteen arteko bereizketari. Badirudi
tolerante eta anbibalenteen arteko alderik handienak etorkinek beste eskubide batzuk eskuratzeko
aukeraren inguruan nabari direla, toleranteak alde eta anbibalenteak aurka daudelarik. Bestalde,
toleranteek gaitzetsi egiten dute immigrazioak dakartzan onura funtzionalen ikuspegia; anbibalenteek,
ordea, oso begi onez ikusten dute.

Gure emaitzak eta Cea D'Anconak bere lanean aurkeztutakoak alderaturik (aipatu ditugun mugez),
ohartzen gara hautemandako dimentsioetan aldeak badirela (zenbait alderdi eta ñabarduretan
antzekotasunak dauden aurren), normala den moduan; izan ere, kontuan hartu behar da bai edukiz bai
kopuruz aldagai ezberdinekin lan egin dugula.
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20. grafikoa. Tolerante, Anbibalente eta Uzkur multzoen mapa

Iturria: Egileek landua

Baina xehetasunak alde batera utzi eta sakoneko auziei heltzen badiegu, ikusten dugu sailkatutako
hiru pertsona-multzoen pisuan ez dela funtsezko alderik nabari, Euskadin uzkurren kopurua pixka bat
handiagoa eta toleranteena apalagoa bada ere. Nolanahi ere, alde txiki horiei begira ez dugu uste
Euskadiko gizartea Espainiakoa bezain tolerantea ez dela ondoriozta daitekeenik, batez ere gure datuak
2007ko udazkenekoak direlako eta Cea D'Anconarenak 2005ekoak; izan ere, eta azken urteotako
joerari erreparatuz, bidezkoa da pentsatzea 2007an Espainia eta Euskadiko datuen artean ez
litzatekeela alde handirik egongo.

Antzekotasun gehiago: aurreko kapituluan ikusi dugu zenbait aldagai soziodemografiko
lagungarriak direla Euskadiko gizarteak immigrazioaren inguruan dituen jarrera, iritzi eta portaerak
bereizteko. Galdesortan bildutako itemen lan-arlo ezberdinak lantzean egiaztatu dugu zenbait aldagaik
portaerazko diferentzia esanguratsuak ezarri eta azaltzen dituztela: sexua, adina, ikasketa-maila,
erlijiozkotasuna, diru-sarrera garbiak, estatusa, egoera ekonomikoarekiko satisfazio-maila, jarduera
ekonomikoa, ideologia, nazionalismo-maila eta identitate-sentimendua. Aldagai horietako batzuk
adierazgarriak izan dira, halaber, Cea D'Anconaren lanean.

Guk tipologiak -toleranteak, anbibalenteak eta uzkurrak- ezarri ditugunean, jarraian Euskadiko
herritarren multzo horiek aldagai soziodemografikoekin gurutzatu ditugu eta korrespondentzia
bakunen faktore-analisiak egin ditugu multzo horiek soziodemografikoki ezaugarritzeko. Berriro ere
zenbait aldagai diskriminatzaile agertu dira, eta laburbilduz honakoa esan genezake:

• Toleranteen multzoko pertsonek joera hauek dituzte: bigarren mailako ikasketak edo
unibertsitate-mailakoak dituzte; beren etxeetan hilean 600 €-tik gorako diru-sarrera garbiak
dituzte; beren gaur egungo egoera ekonomikorekin pozik daude; pertsona landunak dira
(soldatapekoak edo autonomoak), ikasleak edo etxeaz arduratzen direnak; beren burua euskal
nazionalistatzat jotzen dute; euskaldun bakarrik edo espainiar baino euskaldunago sentitzen dira;
estatus ertain-ertainekoak dira.

• Anbibalenteen multzoko pertsonek joera hauek dituzte: unibertsitate-ikasketak dituzte; beren
etxeetan hilean 601 eta 1.800 € arteko diru-sarrera garbiak dituzte; beren egoera ekonomikoa
erdi mailakoa da; pertsona landunak dira (soldatapekoak edo autonomoak); beren burua ez dute
ez euskal ez espainiar nazionalistatzat jotzen; espainiar bezain euskaldun sentitzen dira; estatus
ertain-baxukoak, ertain-altukoak edo altukoak dira.
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• Uzkurren multzoko pertsonek joera hauek dituzte: ikasketarik ez dute edo lehen mailako
ikasketak dituzte; beren etxeetan hilean 600 € arteko diru-sarrera garbiak dituzte; ez daude pozik
beren gaur egungo egoera ekonomikorekin; pertsona erretiratuak dira; beren burua espainiar
nazionalistatzat jotzen dute; espainiar bakarrik edo euskaldun baino espainiarrago sentitzen dira;
estatus baxukoak dira.

Profil horiek antzekotasun handiak dituzte Cea D'Anconak aurkeztu dituenekin nahiz Deustuko
Unibertsitateko zenbait irakaslek  Ikuspegik 2004an egindako zundaketa bat abiapuntu harturik
Euskadiko herritarren ezaugarriak zehazten zituen txosten batean azaldu dituztenekin.
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3. IMMIGRAZIOAREKIKO TOLERANTZIA-INDIZEA: TIPOLOGIA BAT

Analisi tipologiko ezberdinetan, bai gure lantaldeak egindakoetan bai beste lantalde itzaltsu
batzuek egindakoetan (ikus Mª Ángeles Cea D'Anconaren eta Deustuko Unibertsitateko irakasleen
ikerlanak), ohartu gara aztergai dituzten populazioen -espainiarra, Euskadikoa- alderdi bereizgarrienak
azpimarratu direla. 

Hurbilketa horrek populazio-mota edo -segmentu ezberdinak –toleranteak, intoleranteak
(ñabardurez), uzkurrak, anbibalenteak...– lortzea ahalbidetzen du, eta gure iritziz horrek iradoki lezake
gure populazioaren baitan atzerriko immigrazioaren aurrean jarrera, uste, balio eta joera oso
ezberdinak dituzten multzoak bizi direla.

Alabaina, metodologia kualitatiboez landutako zenbait ikerketak eta immigrazioaren alorreko
teknikari, profesional, GKEetako langile eta abarrekiko lanak eta eguneroko harremanak kezka eta
zalantza batzuk sorrarazten dizkigute: 

• Posible ote da Euskadiko biztanlerian, adibidez, immigrazioaren inguruan jarrera benetan guztiz
bestelakoak (ez ezberdinak) dituzten ezaugarri soziodemografiko ezberdinekiko pertsona-
multzoak egotea? 

• Benetan ba al dira Euskadin pertsona-multzo xenofoboak, immigrazioarekiko intoleranteak, ildo
horretan jarrera garbia hartua dutenak? 

• Edo kontua ez ote da beste batzuk baino toleranteagoak, beste batzuk baino uzkurxeagoak diren
pertsona-multzoak daudela? 

• Azken finean, Euskadiko herritarren multzo, tipo edo segmentuen arteko aldeak funtsezko auzien
ingurukoak dira ala ñabardura kontuak?

2007ko Barometro hau ondu aurretik, gure irudipena zen immigrazioarekiko jarreren arloan
Euskadiko gizartean gauza gehiago daudela batzen gaituztenak bereizten gaituztenak baino, aurkitu
ditugun aldeak ñabardurazkoak direla, intentsitate-mailakoak, baina ez dutela immigrazioaren
fenomenoaren aurreko posizioan sakoneko alderik adierazten eta, oro har, Euskadiko herritar gehienen
jarrera nahiko zehaztugabea dela, immigrazioarekiko joera irekiekin batera errezeloak, susmoak eta
hain toleranteak ez diren jarrerak ageri dituena.

Euskadiko gizarteak 2007ko Barometro honi eman dizkion erantzunek eskaintzen dizkiguten
datuek, banan-banan harturik, norabide berera garamatzate. Erantzunetatik alderdi oso positiboak atera
dira, baina baita hain positiboak ez direnak ere. Argitzaletan gabiltza. Egia da, bestalde, portaerazko
diferentzia estatistikoak bereizteko garrantzizkoak diren aldagai batzuk (aurreko bi kapituluetan
aipatutakoak) badirela. Baina orobat interesgarria iruditzen zaigu Euskadiko biztanleria eta
elkarrengandik alde txikiak ageri dituzten multzoak Immigrazioarekiko Tolerantzia neurtuko duen
eskala batean kokatzea, datozen urteei begira ikuspuntu bat izan dezagun.

Aldagai anitzeko estatistikaren bidez, portaerazko diferentzia estatistikoak (zenbakizkoak) ageri
dituzten hiru multzo handi identifikatu ditugu, baina egia da, halaber, analisi estatistiko horiek,
fidagarriak izanik ere, multzoen arteko aldeak ikaragarriak ez direla adierazten digutela. Hain zuzen
ere, K means sailkapen-analisian ageri diren talde barneko aldeak ez dira taldeen artean ageri direnak
baino askoz handiagoak. Hau da, pertsona-multzoen baitan badaude diferentziak multzoen artean
ematen direnak bezain handiak izan litezkeenak. Analisi diskriminatzailean multzoak espazialki
irudikatzen ditugun grafikoek berek adierazten digute multzoen arteko aldeak ez direla oso handiak.

Orain arte Euskadiko populazioa ezberdintzen duen hori azpimarratu dugu. Baina datuek gure
hipotesia (Euskadiko immigrazioaren alorrekoa) egiaztatzen ote duten ere jakin nahi dugu, alegia
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immigrazioarekiko jarreretan ez dagoela gure artean alde handirik, eta gure posizio orokorra
anbibalente, eklektiko eta kontraesankorra dela.

Horregatik landu dugu Euskadiko populazioa eta hura osatzen duten pertsona-multzoak
termometro baten modura, oso errazki, kokatuko dituen Immigrazioarekiko Tolerantzia Indize bat. 

Metodologiari buruzko kapituluan, zenbait proba egin ondoren indize hori nola taxutu dugun
azaldu dugu. Laburbilduz, Euskadiko herritarrek immigrazioari buruzko 40 aldagairi emandako
erantzunak jasotzen ditu indizeak, gai hauen inguruan: etorkin-kopuruari buruz duten pertzepzioa,
immigrazioaren fenomenoa arazo gisa ikusteari buruzko pertzepzioa, immigrazioak ekonomian duen
hautemandako eragina, immigrazioak oro har duen eragina, hautematen dituzten bizikidetza-ereduak,
erabiltzen dituzten estereotipoak, etorkinek eskubideak eskura izatea, harreman-esparruak eta
immigrazio-politika. 

Eta hori guztia zenbaki batean biltzen dugu, 0 eta (immigrazioarekiko inolako tolerantziarik ez) 100
(immigrazioarekiko erabateko tolerantzia) puntu bitarteko eskala batean.

Euskadiko populazio osoak lortu duen batez besteko puntuazioa 51,780 puntukoa da (mediana =
52 puntu eta moda = 48 puntu); gutxieneko balioa 9,75 puntukoa da eta gehienekoa 90,50 puntukoa.
Jarraian doan grafikoan ikus dezakegunez (eta lagin baterako K-S normaltasun-proba eginda egiaztatu
dugunez), Euskadiko populazioa normaltasunez banatzen da. Hau da, immigrazioarekiko tolerantzia-
eskalaren ilaretan, muturretan, kasu gutxi daude, eta kasu asko batez besteko puntuazioen inguruan.

21. grafikoa. Euskadiko biztanleriaren banaketa haren Tolerantzia Indizearen arabera

Iturria: Egileek landua

Datu horiek gure irudipena berresten dute: Euskadiko herritarrek funtsean jarrera epel, tarteko,
anbibalentea dute atzerriko immigrazioarekiko. Populazioaren baitan aldeak badira, baina
ñabardurazkoak dira, jarrera-hartze garbiak baino.

Aurreko atalean aipatu ditugun hiru multzoak –tolerante, anbibalente eta uzkurrenak– aztertzen
ditugunean ere aldeek ez dituzten jarrera kualitatiboki ezberdinak islatzen edo adierazten, Tolerantzia
Indize edo eskalaren arabera estatistikoki esanguratsuak diren portaerazko diferentziak aurkitu arren.
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22. grafikoa. Faktore-analisiaz eta K means sailkapen-analisiaz ezarritako aurreko kapituluko hiru multzoen
puntuazioak Tolerantzia Indizean

Iturria: Egileek landua

22. grafikoan ikus dezakegunez, tolerante deitu ditugun pertsonen multzoak anbibalenteen
multzoak baino puntuazio nabarmen handiagoa du, eta azken horiek, era berean, uzkurren multzoak
baino handiagoa. Beraz, esan liteke multzoek ongi jarria dutela izena. Baina orobat garrantzitsua da
azpimarratzea hiru multzoen puntuazioak eskalaren erdigunetik oso hurbil eta elkarrengandik oso
hurbil daudela, eta horrek adierazten du Euskadin muturreko jarrera duen multzorik ez dagoela, ez alde
batean ez bestean. Egia esan, hiru multzoek ageri duten jarrera oso epel, kontraesankor eta argitzalez
zipriztindua da, funtsean anbibalentea, nabarmenki tolerante edo uzkurra baino.

Euskadiko herritarren artean, immigrazioarekiko Tolerantzia Indize ezberdina duten multzoak ba al
daude? Puntuazio handiagoa, Euskadiko herritarren beste multzo batzuengandik esanguratsuki
ezberdina, duten taldeak ba al daude?

Aurreko kapituluaren ildoari lotuz eta immigrazioaren inguruan jarrera ezberdina duten Euskadiko
pertsona-tipo edo -segmentuen analisian sakonduz, gure Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizea baliatu
dugu gai horren inguruan ikertzen jarraitzeko. Gure xedea Euskadiko populazioaren tipologiak eratzea
ere bada, baina kasu honetan beste ikerketa batzuetan erabilitakoez bestelako metodologia bat hautatu
dugu, herritarren profila ikuspegi soziodemografikotik taxutu nahi genuelako.

Lehenik eta behin, eta tipologia bat zehazten saiatu aurretik, Euskadiko herritarren multzoek guk
landutako indizean lortzen dituzten puntuazioak aztertu eta alderatu ditugu (mendeko aldagaia
Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizea eta askea aldagai soziodemografiko bakoitza diren ANOVA
batetik abiatuta, guztira hamabi aldagai baliatuz). Horrela, honakoa egiaztatu dugu:

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira gizonezkoak (batez beste 52,89 puntu)
emakumezkoak baino (50,73).

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira 16 eta 29 urte arteko pertsonak (53,78
puntu), 30 eta 44 urte artekoak (53,64) eta 46 eta 64 urte artekoak (52,08) 65 urte eta
gehiagokoak baino (47,36).

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira goi-mailako unibertsitate-ikasketak (57,64
puntu), ikasketa ertainak (56,19) eta bigarren mailako ikasketak (53,62) egin dituztenak lehen
mailako ikasketak dituztenak (48,88) edo ikasketarik egin ez dituztenak (47,72) baino.

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira pertsona agnostiko, ateo edo epelak (54,99
puntu) mezetara joaten ez diren katolikoak baino (52,18), eta azken horiek mezetara joaten ez
diren katolikoak baino (48,55).

47,02

53,06

57,67

0 10 20 30 40 50 60 70

Uzkurrak Anbibalenteak Toleranteak

bar_2007_eus_v3.qxp  26/03/2009  16:03  PÆgina 45



4646

2007 Barometroa - Atzerriko immigrazioaren inguruko pertzepzioak eta jarrerak

7. taula. Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizearekin zerikusia duten aldagaiak

Iturria: Egileek landua

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira beren etxeetan hilean 3.000 €-tik gorako
(56,76 puntu), 1.801-3.000 €-ko (4,74) eta 601-1.800 €-ko (4,93 puntu) diru-sarrerak dituzten
pertsonak, 600 € arteko diru-sarrerak dituztenak baino.

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin
pozik dauden pertsonak (54,70 puntu) erdi mailako egoera ekonomikoa dutenak baino (51,14),
eta azken horiek beren egoera ekonomikoarekin pozik ez daudenak baino.

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira pertsona landunak, soldatapeko zein
autonomoak (54,22 puntu), jardun nagusia etxeaz arduratzea dutenak (49,50) eta pertsona
erretiratu, pentsiodun edo errentadunak baino (47,94).

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira ideologikoki ezkerrekoak (54,24 puntu),
zentro-ezkerrekoak (52,98) eta zentrokoak (51,49) diren pertsonak eskuinekoak direnak baino
(46,70).

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira beren burua ez euskal ez espainiar
nazionalistatzat jotzen ez duten pertsonak (53,28 puntu) eta nazionalista moderatutzat jotzen
dutenak (52,63), muturreko euskal nazionalistatzat (49,35) edo espainiar nazionalistatzat (49,11)
jotzen dutenak baino.

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira espainiar bezain euskaldun sentitzen diren
pertsonak (52,06 puntu) eta bakarrik euskaldun edo espainiar baino euskaldunago sentitzen
direnak (51,64), bakarrik espainiar edo euskaldun baino espainiarrago sentitzen direnak baino
(48,53).

• Immigrazioarekin esanguratsuki toleranteagoak dira estatus ertain-altuko (56,39 puntu), altuko
(54,48) eta ertain-ertaineko pertsonak (54,19), estatus baxukoak baino (47,13).

Tolerantzia-atalase baxueneko
pertsonen profila

Aldagaia Es.
Tolerantzia-atalase altueneko

pertsonen profila

Emakumezkoak Sexua 0,002 Gizonezkoak
65 urte eta gehiagokoak Adina 0 16 eta 64 urte artekoak
Gehienez lehen mailako
ikasketak egindakoak

Ikasketak 0
Goi-mailako ikasketak, ertainak edo

bigarren mailakoak
Mezetara joaten diren katolikoak Erlijioa 0 Agnostikoak, ateoak edo epelak
Hilean 600 € arte Diru-sarrerak 0 Hilean 600 € baino gehiago

Beren gaur egungo egoera
ekonomikoarekin pozik ez

Egoera ekonomikoa 0
Beren gaur egungo egoera

ekonomikoarekin pozik

Etxea zaintzeaz arduratzen direnak eta
pertsona erretiratu, pentsiodun
edo errentadunak 

Jarduna 0
Pertsona landunak, soldatapekoak

zein autonomoak

Eskuinekoak Ideologia 0
Ezkerreko, zentro-ezkerreko

eta zentrokoak

Muturreko euskal nazionalistak eta
espainiar nazionalistak

Nazionalismoa 0
Epelak eta euskal nazionalista

moderatuak

Espainiar soilik edo euskaldun baino
espainiarrago sentitzen direnak

Identitate sentimendua 0,023
Espainiar bezain euskaldun, euskaldun

soilik eta espainiar baino euskaldunago
sentitzen direnak

Estatus baxukoak Estatusa 0
Estatus ertain-altu, altu edo

ertain-ertainekoak
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Behin immigrazioarekiko jarrera toleranteagoei edo ez hain toleranteei lotutako aldagaiak egiaztatu
eta berretsi ondoren –aurreko hainbat ikerlanetan hautemandako aldagai berberak dira, eta norabide
berean (ikus aipatutako Cea D'Anconarena eta José Luis Narvaiza eta besterena, edota 
Ioé Kolektiboarena, 2008koa, non europar populazioaz ari direlarik 106. orrialdean honakoa
adierazten baitute: herrialdeen artean ez da alde nabarmenik hauteman sexuaren arabera, baina bai
adinaren, ikasketa-mailaren edo ideologia politikoaren arabera–, eta Tolerantzia Indize neurtu bat
dugularik 0 puntutik 100erako tarteko aldagai gisa, AID (Interakzioen Detektagailu Automatikoa)
aldagai anitzeko analisi tipologiko bat aplikatzea erabaki dugu, immigrazioarekin toleranteagoak edo
ez hain toleranteak diren herritarren multzoei buruz informazio gehiago eskainiko digun segmentazio-
zuhaitz bat taxutze aldera. 

Gure analisia ez da beste segmentazio-analisi batzuen bestelako hautabide bat eta ez du horien
berrikuspen bat izan nahi; informazio gehiago, ikerlan horiek eskaini digutenaren osagarria, ematea du
xede. Tipologia oro analisian txertatzen ditugun aldagaien eta erabiltzen dugun metodologiaren mende
dago.  Aldagai eta diseinu ezberdinak erabiltzea lagungarria gerta dakiguke immigrazioarekiko jarreren
fenomenoan areago sakontzeko eta jarrera horiei zein horien aldagai esplikagarriei buruzko gure
ezagutza aberasteko.

Lortutako segmentazio-zuhaitzak herritarren 18 tipo eman dizkigu; tipo bakoitzak ezaugarri
soziodemografiko ezberdinak eta Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizean balio ezberdinak ditu.

Gutxienez laginaren %2ko populazio-segmentuak (multzo txikiak) eratzeko aukera baliatzea
erabaki dugu, jakinik horrela banako gutxitan oinarritutako zenbait tipo lortuko ditugula, gure asmoa
ez delako funtsean tipologien inguruko debatea ixtea, zabaltzea baizik, eta horretarako grafikoagoa,
interesgarriagoa eta adierazkorragoa iruditu zitzaigun tipo gehiagorekin, argigarriagoekin, lan egitea,
batzuk beren tamainagatik egonkortasun handirik gabekotzat hartuak izan daitezkeen arren.

Nabarmendu nahi dugun lehenengo gauza aldagai aurresale edo diskriminatzaileak dira
zuhaitzaren maila ezberdinetan (Eranskinaren D taula). Hauek dira, duten garrantziaren araberako
hurrenkeran: 

• lehenengo mailan, ikasketa-maila (es. 0,000); 

• bigarren mailan, diru-sarrerak (es. 0,000), egoera ekonomikoarekiko satisfazio-maila (es. 0,023)
eta ideologia (es. 0,000); 

• hirugarren mailan, ideologia (es. 0,044), egoera ekonomikoarekiko satisfazio-maila (es. 0,014),
estatusa (es. 0,003) eta adina (es. 0,045); 

• laugarren mailan, erlijiozkotasuna (es. 0,037), nazionalismo-maila (es. 0,033), egoera
ekonomikoarekiko satisfazio-maila (es. 0,009) eta diru-sarrerak (es. 0,000); 

• bosgarren mailan, sexua (es. 0,023) eta erlijiozkotasuna (es. 0,011).

Aldagai horiekin, guztira 18 tipo edo segmentu atera ditugu; jarraian doazenak dira, tolerantzia-
maila handienetik txikienera ordenatuak:

1. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak eta ideologikoki ezkerrekoak direnak:
65,82 puntu, Euskadiko populazioaren %2,41 dira. 

2. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak, ideologikoki zentro-ezkerrekoak, 44 urte
artekoak edo 65 urtetik gorakoak, etxean hilean 1.800 € arteko diru-sarrerak dituztenak, mezetara
joaten diren katolikoak, agnostikoak, ateoak eta abar: 64,97 puntu, Euskadiko populazioaren
%2,00 dira.
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3. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak, ideologikoki zentro-ezkerrekoak, 45 eta 64
urte artekoak: 62,73 puntu, Euskadiko populazioaren %2,58 dira.

4. Bigarren mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak, beren gaur egungo egoera
ekonomikoarekin pozik daudenak, estatus ertain-ertainekoak: 58,74 puntu, Euskadiko
populazioaren %6,25 dira.

5. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak, ideologikoki zentro-ezkerrekoak, 44 urte
artekoak edo 65 urtetik gorakoak, etxean hilean 1.800 € arteko diru-sarrerak dituztenak, mezetara
joaten ez diren katolikoak: 56,82 puntu, Euskadiko populazioaren %2,00 dira.

6. Bigarren mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak, beren gaur egungo egoera
ekonomikoarekiko axolagabeak, estatus ertain-ertainekoak, gizonezkoak: 56,02 puntu, Euskadiko
populazioaren %7,25 dira.

7. Gehienez lehen mailako ikasketak (OHO, oinarrizko batxilergoa, LHI) egindako pertsonak, etxean
hilean 600 € arteko diru-sarrerak dituztenak, beren gaur egungo egoera ekonomikoarekiko
axolagabeak, agnostiko, ateo edo epelak: 53,62 puntu, Euskadiko populazioaren %3,25 dira.

8. Gehienez lehen mailako ikasketak (OHO, oinarrizko batxilergoa, LHI) egindako pertsonak, etxean
hilean 600 €-tik gorako diru-sarrerak dituztenak, beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin
pozik daudenak, muturreko euskal nazionalista ez direnak: 53,40 puntu, Euskadiko populazioaren
%8,50 dira.

9. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak eta ideologikoki zentrokoak edo
eskuinekoak direnak: 53,04 puntu, Euskadiko populazioaren %9,91 dira.

10. Bigarren mailako ikasketak dituzten pertsonak, beren gaur egungo egoera ekonomikoarekiko
axolagabeak, estatus ertain-ertainekoak, emakumezkoak: 52,33 puntu, Euskadiko populazioaren
%5,75 dira.

11. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak, ideologikoki zentro-ezkerrekoak, 44 urte
artekoak edo 65 urtetik gorakoak, etxean hilean 1.800 €-tik gorako diru-sarrerak dituztenak: 51,85
puntu, Euskadiko populazioaren %2,16 dira.

12. Bigarren mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak, beren gaur egungo egoera
ekonomikoarekin pozik edo axolagabe ageri direnak, edozein estatusekoak ertain-ertainekoa izan
ezik: 50,70 puntu, Euskadiko populazioaren %8,58 dira.

13. Gehienez lehen mailako ikasketak (OHO, oinarrizko batxilergoa, LHI) egindako pertsonak, etxean
hilean 600 €-tik gorako diru-sarrerak dituztenak, beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin
axolagabeak, mezetara joaten diren edo ez diren katolikoak: 48,92 puntu, Euskadiko
populazioaren %25,25 dira.

14. Gehienez lehen mailako ikasketak (OHO, oinarrizko batxilergoa, LHI) egindako pertsonak, etxean
hilean 600 €-tik gorako diru-sarrerak dituztenak, beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin
pozik daudenak, muturreko euskal nazionalistak: 47,30 puntu, Euskadiko populazioaren %2,16
dira.

15. Bigarren mailako ikasketak dituzten pertsonak, beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin pozik
ez daudenak: 47,16 puntu, Euskadiko populazioaren %2,00 dira.

16. Gehienez lehen mailako ikasketak (OHO, oinarrizko batxilergoa, LHI) egindako pertsonak, etxean
hilean 600 €-tik gorako diru-sarrerak dituztenak, beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin
pozik ez daudenak: 45,88 puntu, Euskadiko populazioaren %4,00 dira.
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17. Gehienez lehen mailako ikasketak (OHO, oinarrizko batxilergoa, LHI) egindako pertsonak, etxean
hilean 600 € arteko diru-sarrerak dituztenak, ideologikoki zentrokoak edo zentro-ezkerrekoak:
45,16 puntu, Euskadiko populazioaren %2,91 dira.

18. Gehienez lehen mailako ikasketak (OHO, oinarrizko batxilergoa, LHI) egindako pertsonak, etxean
hilean 600 € arteko diru-sarrerak dituztenak, ideologikoki ezkerrekoak edo eskuinekoak: 36,56
puntu, Euskadiko populazioaren %2,58 dira.

Ikus dezakegunez, Euskadiko populazioan portaerazko diferentzia esanguratsuak badira atzerriko
immigrazioaren inguruan, jarrera eta portaera ezberdinak ageri dituzten multzoak, eta alde horiek
Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizea deitu dugun horretan islatzen dira. Hala ere, nabarmentzeko
modukoa da ez dagoela muturreko puntuazioak dituen multzorik: puntuazio altueneko segmentu edo
tipoak 65,82 puntu atera ditu, eta puntuazio txikienekoa 36,56 puntura iristen da. Bien arteko aldea
nabarmena da (ia 30 puntukoa), baina ez tolerantzia-atalase oso altua eta oso baxua duten pertsona-
multzoak daudela kategorikoki adierazteko adinakoa. Gainera, muturreko bi multzook ez dira munta
handikoak, txikiak dira.

Kontuan hartu beharreko beste alderdi bat ereduaren botere edo ahalmen aurresalea da. Izan ere,
mendekotasuneko teknika estatistiko bat baliatzen denean, garrantzitsua da haren ahalmen aurresalea
ezagutzea. Gure kasuan, gure laginaren guztizko bariantza edo aldakortasunaren %13,71 inguru
azaltzera iritsi gara, eta beraz bariantzaren %86,29 azaltzeke geratu da. Horrenbestez, aldagai aske
aurresaleek ez dute talde barneko aldakortasunaren zati handi bat azaltzen.

Ez da harritzekoa gure tipologiak ahalmen aurresale mugatua izatea, Cea D'Anconaren
planteamenduari jarraiki lan egin dugunean genuen irudipen bera baitugu: aldagai batzuek
kuantitatiboki garrantzizkoak diren diferentziak bereizten eta deskribatzen dituzte, baina diferentzia
horiek ez dira atzerriko immigrazioaren gainean muturreko multzoak daudela edo aurkako jarrerak
dituzten multzoak daudela baieztatzeko adinakoak.
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4. ONDORIOAK

2007ko Barometroan lortutako informazioa sakon aztertuta, gure iritziz ondorio hauek atera daitezke:

1. Euskadiko herritarrek ez dute uste atzerriko immigrazioa arazo bat denik. Zalantzarik ez dago
atzerriko immigranteen etorrerak aldaketa garrantzitsua ekarri duela gure gizartera, jatorri,
etorki, balio, ohitura, hizkuntza edota erlijio ezberdineko pertsonen artean elkarbizitza antolatu
beharra dakarrelako. Azken finean, bestelako mundu-ikuskera duten pertsonekin bizitzera
behartzen gaitu. Horrek adostasunak bilatzea, zenbait gauzari uko egitea, negoziatzea,
egokitzea eta abar eskatzen du eta behar bezala kudeatu behar diren tirabirak sortzen ditu
pertsonen eta pertsona-multzoen artean. Edonola ere, atzerriko immigrazioak medioetan duen
oihartzunari eta ematen zaion tratamenduari erreparatuta, fenomenoa arazo gisa aurkeztu ohi
da, baina hala ere Euskadiko herritarrek ez dutela horrela ikusten.

2. Kulturartekotasunean oinarritutako benetako integrazio-politikarik ezean, Euskadiko
biztanleriak pentsatu ohi du atzerriko etorkinen integrazioa funtsean etorkinen gain egon behar
duen prozesu bat dela: haiek dira jarrera ekintzaile bat izan behar dutenak eta haiek gure
ohiturak, hizkuntza, tradizioak eta balioak bere egin behar dituztenak, bata bestearenganako
integrazio-prozesu bat, bertakoei nahiz etorkinei mugitzea eta sakrifizioak egitea eskatzen
duena, bultzatu beharrean. Hitz batez, badirudi Euskadiko gizartea erosoago dagoela
integrazio-prozesu asimilazionista batekin, oraindik erreferente garbirik eskaintzen ez dion
kulturartekotasun-eredu batekin baino.

3. Euskadiko gizartean ez dago atzerriko immigrazioaren aurkako posizio, iritzi, jarrera edota
balioak ageri dituen muturreko multzorik. Gure irudipena da fenomeno honen aurrean jartzen
dugunean Euskadiko gizarteak jarrera kontraesankorrak, anbiguoak, anbibalenteak ageri
dituela, batean kale, bestean bale egiten duela, alderdi positiboak eta negatiboak azpimarratuz,
hala argiak nola itzalak nabarmenduz. Nolabait laburbildu behar izanez gero, esango genuke
Euskadiko populazioak tarteko jarrera bat, immigrazioarekiko epela, ageri duela, eta landu
dugun atzerriko Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizean ere bitarteko gune batean kokatzen da.

4. Gure ustez argi eta garbi definitutako muturreko posiziorik ez dagoen arren, hauteman dugu
biztanleria ezberdintzen duten eta jarrera eta posizio toleranteagoak intoleranteagoak diren
beste batzuetatik bereizten dituzten aldagai soziodemografiko batzuk badirela, nahiz eta
aldeak –berriro diogu– intentsitate-mailakoak diren, eta ez muturreko jarrerei dagozkienak.
Aldagai horien artean, ikasketa-maila nabarmendu nahi dugu, hainbat analisitan egiaztatu
delako jokabideak eta jarrerak neurtzeko orduan ahalmen diskriminatzaile eta aurresale
handiena duela: Euskadiko herritarren ikasketa-maila zenbait eta altuagoa, orduan eta
tolerante, ireki, malgu eta positiboagoak dira atzerriko immigrazioarekiko. Aitzitik, jarrera
intolerante, itxi, zurrun eta negatiboenak ikasketa-maila baxuenei loturik doaz.

5. Txosten honetan barrena, portaerak ezberdintzeko interesgarriak diren beste aldagai batzuk
nabarmendu ditugu. Zenbait testuingurutan garrantzizkoak dira beste hainbat aldagai ere, hala
nola diru-sarrerak, ideologia, adina, egoera ekonomikoarekiko satisfazio-maila, estatusa,
erlijioa, nazionalismo-maila, sexua eta abar. Baina era berean garrantzitsua da azpimarratzea
aldagai horiek, banan-banan, ez direla immigrazioaren fenomenoak eragiten dituen
ezberdintasun pertsonal guztiak azaltzeko gai; beraz, atzerriko immigrazioaren inguruko
jarreren eta tolerantzia-atalaseen ikerketan bide luzea dugu egiteko.

6. Azkenik, nabarmendu nahi dugu, orain arte egindako lanen ondorio gisa baino etorkizuneko
ikerketen laneko hipotesi gisa, Euskadiko herritarrek immigrazioaren gainean ageri dituzten
jarrerak eta tolerantzia-maila ez direla antzeko egoera eta testuingurutan dauden beste gizarte
batzuek, esaterako espainiar estatuaren gainerako autonomia-erkidegoek, ageri dituztenekiko
ezberdinak. Hala ere, badirudi (datu horien jarraipena egin beharko da) gure gizartean atzerriko
etorkinen kopuruak gora egin ahala, haren tolerantzia-mailak behera egiten duela eta ezaugarri
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anbibalenteagoak ageri dituela. Oraindik ez dugu luzetarako analisiak egin ahal izateko behar
adinako daturik, baina ditugun apurrak ildo horretan ikertzeko akuilu dira.
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5. ERANSKINA

Faltako balioen inputazio-prozesua honakoa da funtsean:

• Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizea deitu duguna osatuko duten 40 aldagaiak hautatzen
ditugu. Aldagai bakoitza arlo jakin batean txertatzen da, dauden 10 arloetatik: Kopurua (p4, p5
eta p6), Arazoa (p1, p3 eta p19), Eragina Ekonomian (p7a, p7b, p7c eta p7g), Eragina Euskadiko
Gizartean (p18a, p18b, p18c eta p18d), Immigrazio Politika (p7d, p7e eta p8), Eragin Orokorra
(p23), Bizikidetza Ereduak (p13a, p13b, p13c, p13d, p13h, p13i, p13j eta p13k), Estereotipoak
(p7f, p13e, p13f eta p13g), Eskubideak Eskura izatea (p11a, p11b, p11c, p11d, p11e, p11f, p11g
eta p12a) eta Harreman Esparruak (p15 eta p21). 40 aldagai horietatik abiatuta birkodetutako
aldagai berriak sortzen ditugu; horrela item bakoitzari emandako erantzuna haztatua dago arlo
bakoitzak 0 eta 10 puntu bitarteko heina izan dezan eta indize osoa 0 eta 100 puntu artekoa izan
dadin.

• Birkodetutako aldagai berrietatik abiatuta, aipatu 10 arloei dagozkien 10 aldagai berri sortu
ditugu kasu bakoitzerako. Kasuren bati aldagairen baten daturen bat falta zaionean (faltako
balioa) eta aldagai hori sartuta dagoen arloaren batukaria ezin kalkula daitekeenean, balio
guztiak osorik dituzten gainerako arloetan duen batez besteko balioa atxikiko diogu arlo
horretan. Modu horretara, kasu guztiek 10 aldagai konplexu berri dituzte (0 eta 10 puntu
bitartekoak). 

• Aipatu indizea osatzen duten jatorrizko 40 aldagaiei faltako balioak egozteko, ziurtatu dugu,
lehenik eta behin, horietako bakoitzak bere arloari dagokion aldagai sortu berriarekin erlazio
esanguratsua duela (esaterako, p4, p5 eta p6 aldagaiek erlazio esanguratsu eta handia dutela
Kopurua balio sortu berrirekin). Kontuan hartuz aldagai gehienak kategoriazkoak direla eta arloko
aldagai berriak tartekoak, bariantza-analisi bat egin dugu egiaztatzeko inputatu beharreko
aldagaiari erantzuteko aukeretan batez bestekoen artean diferentziak daudela (esaterako, batez
bestekoen arteko diferentziak p4 galderari erantzuteko aukeren artean).

• Jarraian, birkodetutako aldagai berri bat sortzen dugu dagokion arloan (esaterako, r kopurua),
aurreko batez bestekoen gaineko jatorrizko aldagaiaren zenbakizko puntuazioak (esaterako,
kopurua) balioak inputatu nahi dizkiogun aldagaiaren antzeko kategoria bihurtzen dituena
(esaterako, p4 aldagaiaren 4 kategoria).

• Dagokion aldagaiaren kopia bat (esaterako p4_2) sortzen dugu, eta, amaitzeko, azken aldagai
horren faltako balioen ordez aurreko urratsean sortu dugun aldagaian (rkopurua) dituen balioak
jartzen ditugu.

Azken finean, jatorrizko aldagaiak gorde eta faltako balio guztien inputazioak dituzten 40 aldagai
berri sortu ditugu. Aldagai horiek dira Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizea sortzeko egiaz haztatu eta
birkodetu ditugunak.

Inputazioek datu-basea ez dutela alboratzen ziurtatzeko, aterata ditugun indizearen banaketak
jatorrizko datu-basearekin (212 kasu) eta inputazioak barne hartzen dituenarekin (1.200 kasu) alderatu
ditugu, eta ez dugu diferentzia esanguratsurik aurkitu; horrek adierazten du aldagaiek gauza bera
neurtzen dutela.

Taularen eskuinaldean dimentsioaren zentzua aurkezten dugu balioa positiboa denean, eta
ezkerraldean dimentsioaren zentzua aurkezten dugu balioa negatiboa denean.
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A taula. Tolerantzia-arrazakeriaren neurketan osagai nagusien faktore-analisitik (varimax errotazioa) ateratako
ezkutuko dimentsioak

Iturria: Egileek landua

B taula. Bukaerako konglomeratuen erdiguneak

•ANOVA analisiak adierazten digu diferentzia estatistikoki esanguratsuak daudela dimentsio guztietan.
Iturria: Egileek landua

Faktorearen alde negatiboa Toleranteak Anbibalenteak Uzkurrak Faktorearen alde positiboa

Estereotipoak berrestea -0,09397 0,20730 -0,17787 Estereotipoak ukatzea

Zerbitzuak eskura izatea -0,32268 -0,18882 0,39255 Zerbitzuen erabilera murriztea

Eskubideak izatea -1,36558 0,46483 0,25323 Eskubideak murriztea

Euskadiko gizartearentzat mehatxua 0,04177 -0,13299 0,12457 Euskadiko gizartearentzat kaltegabea

Asimilazioa 0,24933 -0,07239 -0,06013 Kulturaniztasuna

Onarpen funtzionala 0,35135 -0,41682 0,26596 Onura funtzionalak gaitzestea 

Eskubide unibertsalak gaitzestea 0,13491 0,33795 -0,45267 Eskubide unibertsalak eskura izatea

Integrazioko politika aktiboa 0,13442 -0,07743 0,01036 Integrazioko politika aktiboa gaitzestea

Integraziorako zama partekatua -0,30595 -0,47467 0,70155 Zama etorkinen gain
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1.- Estereotipoen pertzepzioa 2.- Zerbitzuak eskura izatea
Etorkinen gehiegizko pertzepzioa ,693 Euskara-eskolak doan ,862
Euskadiko herritar behartsuenei kalte gehiago ,621 Gaztelania-eskolak doan ,857
Soldatak jaitsarazten dituzte ,601 Lanbide-heziketako ikastaroak doan ,769
Etorkin gehiegi dagoen pertzepzioa ,601 Eskolak beren ama-hizkuntzan doan ,704
Herritarren segurtasunean eragiten du ,592
Eragina Euskadiko gizartean ,520
Gizarte-basek sistemaz aprobetxatzen dira ,520
Etorkinekiko harremanen maiztasuna ,451
Edozein delitu eginda etorkina kanporatzea ,447
Etorkinen kopurua -,437
Haien erlijio-jarduerak mehatxua dira ,430
3.- Eskubide ez-unibertsalak eskura izatea 4.- Eragina Euskadiko gizartean
Babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzek aukera ,779 Euskal identitatea galtzea ,869
Familiarekin elkartu ahal izatea ,728 Euskararen hedapena geldiaraztea ,846
Gizarte-laguntzak ,720 Nazionalisten helburuak geldiaraztea ,843
Bozkatzeko eskubidea ,681 Zonalde euskaldunetan euskararen erabilera apaltzea ,839
Laguntza juridikoa ,612
Langile etorkinak hartzeko politika ,443
5.- Kulturartekotasun-politika 6.- Onura funtzionalen inguruko jarrerak
Hizkuntza komuna hitz egitea ,772 Bertakoek nahi ez dituzten postuak hartzen dituzte ,741
Ohitura eta usadio berak partekatzea ,666 Bertakoek betetzen ez dituzten postuak betetzen dituzte ,708
Erlijioa edo kultura uztea legearen aurka badoa ,580 Ona da kultura, etnia... ezberdinak egotea ,394
Kultura uztea onartua izateko ,553
Etorkina kanporatzea langabezian geratzen bada ,343
7.- Eskubide unibertsalak eskura izatea 8.- Integrazioko politika aktiboa
Osasun-arreta -,626 Bertakoek ohitura edo usadioei uko egitea ,737
Eskola publikoa -,612 Bertakoen ahalegina egokitzeko ,587
Etorkinik gabeko auzoetan bizitzea ,524
9.- Zama etorkinen gain
Etorkinen ahalegina ohiturak bereganatzeko ,599
Jasotzen dutena baino zerga gehiago ordaintzen dute -,580
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Eranskina

C taula. Aldagai diskriminatzaileak Euskadiko herritarren immigrazioarekiko jarreran

Iturria: Egileek landua

C taulan, Lambda balioetan zenbaki baxuak eta F-n altuak aurkitzea litzateke egokiena, eta hori bi
dimentsiotan bakarrik gertatzen da; horiek izango dira, hain zuzen ere, ateratako multzoen arteko
diferentziak berresteko erabilgarrien izango zaizkigun aldagaiak.

D. taula.Immigrazioarekiko Tolerantzia Indizearen aldagai aurresaleak

Iturria: Egileek landua

Dimentsioak
Wilksen
lambda

F
Egiturazko koef.

I funtzioa
Egiturazko koef.

II funtzioa

1.- Estereotipoak ukatzea 0,968 19,495 -0,053 -0,138*
2.- Zerbitzuen erabilera murriztea 0,906 62,322 0,237* 0,086
3.- Eskubideak murriztea 0,493 615,748 0,548 0,600*
4.- Euskadiko gizartearen gaineko kaltegabetasuna 0,986 8,201 0,042 0,086*
5.- Kulturartekotasun-politika 0,983 10,123 -0,077* 0,070
6.- Onura funtzionalak gaitzestea 0,875 85,261 0,037 0,309*
7.- Eskubide unibertsalak eskura izatea 0,872 87,732 -0,225* -0,205
8.- Integrazioko politika aktiboa gaitzestea 0,994 3,820 -0,024 0,061*
9.- Zama etorkinen gain 0,703 253,154 0,413* 0,307

Funtzio diskriminatzaile kanonikoen garrantzia
Korrelazio kanonikoa Wilksen lambda Khi karratua zuzen sailkatutakoen %

I funtzioa II funtzioa
Kontrastea I
funtziotik II
funtziora

II funtzioaren
kontrastea

Kontrastea I
funtziotik II
funtziora

II funtzioaren
kontrastea Jatorrizko lagina

0,791 0,771 0,152 0,405 2246, 361
(es. 0,000)

1077,375
(es. 0,000) %97,9 zuzen sailkatuak

Segmentazio-mailak Aldagaia Esangura
1. maila Ikasketak 0

2. maila
Diru-sarrerak 0

Egoera ekonomikoa 0,023
Ideologia 0

3. maila

Ideologia 0,044
Egoera ekonomikoa 0,014

Estatusa 0,003
Adina 0,045

4. maila

Erlijioa 0,037
Nazionalismoa 0,033

Egoera ekonomikoa 0,009
Diru-sarrerak 0

5. maila
Sexua 0,023
Erlijioa 0,011
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